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ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎﺏ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ:
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻥ:
ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ »ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ« ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎﺏ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﻠﻪپ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎﺏ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎﺏ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﻳﺎﺳﺎﻟﺪﻯ.
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻤﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎﺩﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺋﯩﻤﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻡ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜپ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ« ﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺗﻮﺭﻯ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ »ﻛﯚپ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ
ﺩﯨﺘﺎﻟﻰ«ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۋەﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﯜﺭە ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪچ ھﻪﻡ
ﺋﻪﺭەﺑﭽﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﻡ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪچ ،ﺷﯘ ﭘﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯩﺸﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!!!
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻨﻰ ۋە ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎ ) ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ( ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺋﯘ ﺍﷲ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﻳﯧﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭەﺗﺘﻪ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩەﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯩﮕﯩﺴﻨﻰ ﺗﻮﻧﻮﺳﯘﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﯘﻥ ۋە ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺴﯘﻥ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺷﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﻟﻼﻏﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯘﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ( ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﺗﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ) .ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ،ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺑﯩﺮﻻ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ( ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺗﻮﻟﯘﻕ ۋە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯘﻟﻰ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯜﺯﯛﻙ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ .ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ۋە ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ،ھﻪﻣﺪە ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ،ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ
ﻣﺎﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ،ھﻪۋﺯﻯ ﻛﻪۋﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ،ﻳﺎﺭەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﺩﺍ
ﺳﺎپ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰ ،ھﻪﺭ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻳﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺷﯜﻛﯩﺮﻯ ۋە ﺭەﺳﯘﻝ ﺋﻪﻛﺮەﻣﮕﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ :ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯚﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻙ ـ ﺷﯜﺑﻬﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺩەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ،ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺸﯩﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯘﻧﻨﯩﺘﻰ
)ھﻪﺩﯨﺲ(ﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﺪﯨﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ .ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ،
ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ،ﻗﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺰﺍھﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ﻧﻪﺯﺭﯨﻴﻪۋﻯ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺋﯚﻣﺮﯛﻡ ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺭەﺑﺒﯩﻤﺪﯨﻦ
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ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻤﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯩﺰﯨﭗ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﻣﯘﺷﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻢ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻢ
ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﻪﺷﺴﻪ ﺩەپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺭﺯﯗ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﺪەﻙ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ھﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺩەﻟﻠﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺰﯨﻠﭗ
ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﻛﯚپ ،ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪپ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭەﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼﻏﺎ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ -ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻡ ،ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺯﯛﻟﯩﺸﯩﻰ ۋە ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ
ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﺋﺰﯗﺭ ﺗﯘﺗﻘﺎﻱ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺗﻮﭘﻼپ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ،ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﺎﻣﻤﯘ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻐﺎﻥ ،ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ھﻪﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻳﺎﺯﺳﺎﻡ ھﯧﭻ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﻨﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩەۋﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ :
 .1ﺋﻮﻗﻮﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯜﺩەﻙ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﺪەﻙ ،ھﯚﻛﯚﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻨﻪﻟﯩﮕﯜﺩەﻙ ،ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯩﺪەﻙ
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ.
 .2ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩەﺭﯨﺲ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺧﭙﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻟﯩﻘﻰ.
 .3ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻐﯩﺪەﻙ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ.
 .4ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ،ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﻪﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻘﺎ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ -
ﺑﯧﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﻻﺋﺎﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ» :ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ« ﺩەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ
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ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﮕﯩﺰﯨﻨﻰ ۋە
ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ،
ۋەﺳﻠﯩﻨﻰ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ۋەﻟﻰ )ﻳﯩﻘﯩﻦ( ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﻰ )ﺧﯘﺩﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ( ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺟﯩﻦ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ھﻪﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ،ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻗﯟﯨﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﯩﻨﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﻱ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯘﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﺎﺭە ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻠﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺷﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﻰ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ۋەھﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ۋە ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋەھﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ،
ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ۋەھﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋەﺟﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﯚﺗﯜپ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﻰ ۋە ھﺎﻻﻛﻪﺕ
ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺕ ۋە ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﯗ .ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺧﺎﻻﺵ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ
ﺩەﻟﯩﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺩەۋﺭ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ،ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﻪ ۋە
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﺟﺎﭘﺎﻳﯩﻤﻐﺎ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎ ﺩەپ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ۋە ﻣﯩﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ.
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)ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ(.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ؟
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻜﻰ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﺯ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ )ﻳﯘﯕﺴﯩﺰ( ،ﺋﻪﻗﯩﻞ –
ﺋﯧﺪﺭﺍﻙ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ،
ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ
ﻣﻪﻧﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ )ھﻪۋﺍ(ﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ .ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﻣﯧﯟﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯧﺪﻯ ،ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ )ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚۋﺑﯩﺴﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺯﯦﻤﯩﻨﮕﻪ ﺧﻪﻟﭙﻪ ﻗﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﻣﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻴﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻕ »ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ؟«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎھﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ .ﺳﻪۋەﺏ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﭘﻪﻗﻪﺕ ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻮﻗﻮﻗﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﯚﺯﻯ
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﺵ ھﺎﺭﺍﻡ،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻣﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺶ ھﺎﺭﺍﻡ ،ﺋﯩﺰﺯەﺕ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ )ﺋﯩﻨﺎۋﯨﺘﯩﻨﻰ( ﺗﯚﻛﯜﺵ ھﺎﺭﺍﻡ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ( ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ )ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺟﯩﺮﯨﯖﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ) «.ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﺮ  - 26ﺋﺎﻳﻪﺕ(
»ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺭﺍۋﯗﺭﯗﺱ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﯨﺘﯩﭗ ﺳﯜﺭەﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ( ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈«.ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -72 ،-71ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( »ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
)ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﻪﻧﻰ( ﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺟﺪە  -8 ،-7ﺋﺎﻳﻪﺕ(
»ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎ ﻣﻪﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ(ﺩﯨﻦ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺋﯘﻧﻰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﺩەپ( ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
 -2ﺋﺎﻳﻪﺕ(
»ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻻﻳﻨﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﺍﻥ(ﺩﺍ )ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ( ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻨﻰ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ﮔﯚﺵ ﻗﻮﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ )ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ،
ﺋﻪڭ ﻣﺎھﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ )ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ( ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯗﺭ «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ
 -12،13،14ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪۋﺍﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ(
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﭘﺘﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﺩﯨﻦ( ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭ-
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺏ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ .ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -1
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
»ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) ،ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ( ﺋﯜﻧﺴﻰ -ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ« )ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -189ﺋﺎﻳﻪﺕ(» .ﺍﷲ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ) 〉 :ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ
ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﻼﺭﺩﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﻯ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -31ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
»ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺍﷲ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ )ﺋﯘﻧﻰ ھﯩﭙﺰﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ( .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ
ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ) «.ﺳﯜﺭە ﺭﺍھﻤﺎﻥ  -1ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
»ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺭﺍۋﯗﺭﯗﺱ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﯨﺘﯩﭗ ﺳﯜﺭەﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ( ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ )ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺳﻪﺟﺪە
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻼ ﺑﯘﻳﯘﻧﺘﺎۋﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯔ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
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ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ(« ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ» :ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﯔ« ﺩﯦﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -71ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -76ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩەﺭەﺥ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺩەﻡ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ( ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ
)ﺑﯘ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﯩﻨﻰ( ﻳﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘ )ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺩﯦﺪﯗﻕ〉 :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺑﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﺪﯗﺭ ،ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﯕﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ) .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﺎﭘﺎ-
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ .ھﻪﻣﺪە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﺳﺴﺎپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺴﻪﻥ〈.ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋەﺳﯟەﺳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ〉 :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻥ )ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ( ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭەﺧﻨﻰ ۋە ﺯﺍۋﺍﻝ ﺗﺎﭘﻤﺎﺱ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻤﯘ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ )ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ( ﻳﯘﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﻪﺗﺮﻯ ﺋﻪۋﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ )ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ( ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺯﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ )ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭ
ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭼﯜﺷﯜﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﺪﯨﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺷﻪﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«〈.
)ﺳﯜﺭە ﺗﺎھﺎ  -115ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -123ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(.
»ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﺪﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﺪﻯ( ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە
ﺑﻪﻗﻪﺭە  -37ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯚۋﺑﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ〈 ﺩﯦﺪﻯ ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -23ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﯚﻣﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺩەﻟﯩﻞ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﻟﻪھﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﺴﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ )ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ( ﺩﯗﺭﻛﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ۋەھﯩﻴﻰ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺳﻪھﯩﺴﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻛﻰ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺟﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺒﻠﯩﺲ
ﺗﯜﺗﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ! ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﺪﯗ ۋە
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ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ،ﺩەپ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺗﻪﮔﻪﺷﺘﻰ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ،ﺳﯩﺰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﯖﯩﺰ،
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺳﯧﻨﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ  40ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﭘﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﯟەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ
ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ :ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺩﺍۋﻟﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﯕﮕﺎﻝ ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻕ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﻗﺎﺭﺍ
ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ،ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺳﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯘﻕ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ،ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ۋە ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭ ھﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ:ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ  60ﮔﻪﺯ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ،ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﯕﻼ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﻣﻰ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺳﯧﻨﯩﯔ ۋە ﺋﻪۋﻻﺩﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﺗﯧﻨﯩﭻ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ »ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ۋە ﺭەھﻤﯘﺗﯘﻟﻼھ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛
»ﺭەھﻤﯘﺗﯘﻟﻼ«ﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ
ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯘﻳﺎﺵ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻤﯘ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ
ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ،ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺋﯚﺯﻯ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ،
ﺑﻮﻳﯩﻨﻰ  60ﮔﻪﺯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻦ ﻳﻪپ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﺰﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ھﻪۋۋەﻧﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﯨﺮﯨﺘﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻏﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻝ! ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋﺍﺩﯨﻦ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ
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ۋە ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﺷﻘﺎ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ.
ﻣﺎﻧﺎ :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯗﺭ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ »ﺩﯨﻦ«ﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﯚﺳﯜپ،
ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﺸﻰ ۋە
ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﯩﻨﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻨﯩﺴﻘﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﭽﻪ ﺋﯚﺳﯜﺵ،
ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ .ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﻦ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺮەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺮەﻙ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ )ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﻤﺎﻥ
ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻐﺎ( ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﻤﯩﺶ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺗﯜﮔﻪﭘﻜﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺶ،
ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻤﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻤﯩﺶ ۋە ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺶ.
ﺑﯘ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﻡ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﯘﺭﺍﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ
ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﻤﯩﺶ .ﺑﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻳﻼپ ھﯩﺴﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯗﺭ ۋە ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺮ ھﯜﺟﻪﻳﺮە ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﻝ
ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺗﻘﯘﺩﺍ ﭼﺎﯕﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ،ﭼﯩﺸﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ۋەﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻐﺎ
ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯜپ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻨﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯔ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﺍﻥ(ﺩﺍ )ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ( ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻨﻰ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ﮔﯚﺵ ﻗﻮﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ )ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ .ﺋﻪڭ ﻣﺎھﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ
)ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ( ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ ،-13
 -14ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ
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ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻘﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺯﯨﺮە ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ  40ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮ ﮔﯜﺯﯨﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯ ﻳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﻪﺳﯩﻘﻼﻳﺪﯗ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ» :ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەپ
ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻴﺴﻰ ﺭەھﯩﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚﻛﯜﻟﺴﻪ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻴﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚﻛﯜﻟﺴﻪ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ )ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ(« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯘﻱ – ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯧﺸﯩﻞ
ﺩەﺭەﺥ ﻣﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯜﻧﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺩﯨﺮﺟﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍﺋﯚﺳﯜپ ،ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪپ ﻣﯧﯟە ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ
ﺩەﺭەﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﯨﺰﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺩﯨﺮﯨﺠﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺭﺍﺳﯩﺘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯘ ﺭﺍﺳﯩﺘﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﺎ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺪﯗﺭ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ »ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ )ﺋﯘ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ( ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺍﷲ )ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰ( ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻝ« ﺩﯦﺪﻯ -ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ )ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ( «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -59ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ھﻪﭘﺘﯩﺴﯩﺪە ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎپ ﺑﻮۋﺍﻗﻠﯩﻖ
ﺩەۋﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ
ﻛﯚﻳﯜﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻛﯚﻳﻤﻪﻱ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ :ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺩەپ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺍﷲﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗ .ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ
)ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ( ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﺍﷲ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
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ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ)«.ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -43ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ۋە ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯩﺮ –
ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ ۋە ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯟﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ۋە ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺳﻪۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﻰ
ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺭۋﯨﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺑﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﻨﻰ ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻪﺕ
ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺩﺍﺭۋﯨﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯘﺋﺎﻝ ۋە
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺰ .
 .1ﺋﯚﺳﯜﺵ  -ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﺴﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚﮔﻪ ،ﻛﺎﻻ
ﻗﻮﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺪﻯ؟ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﺋﺎﺕ ،ﻗﯩﭽﯩﺮ،
ﺋﯧﺸﻪﻙ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ،ﭘﯩﻞ  ،ﺑﯚﺭە ،ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ﺗﯚﭘﯘﺗﻠﯘﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟
 .2ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯩﺖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺖ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ،ﺑﯚﺭە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯚﺭە.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯨﻐﯘ؟ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ھﯧﭻ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﯘ؟
 .3ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺭﻭﻟﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﻤﺎﻥ
ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗپ ﺗﯜﮔﻪﭘﻜﻪﺗﻜﻪﻥ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ »ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﭙﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺗﻪﺑﺌﻰ
ﺗﺎﻟﻼﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯜﮔﻪپ،
ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﺳﺘﻪ ھﺎﻳﯟﺍﻥ )ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ(ﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻣﯩﻞ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﯩﺪﯨﻐﯘ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە
ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪﻯ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ۋە ﻛﯩﺮەﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﺎﻣﯩﻞ ۋە ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟
 .4ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﺳﯩﻘﺎ ،ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﻗﯩﻠﺪﯗ .ھﯧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ۋە ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ھﯧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺸﻪﻧﺪﯨﯖﻼﺭ! ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯ
ﻳﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﺳﻘﺎ ۋە ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯜﺟﻪﻳﺮە ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻏﯘ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻐﯘ؟ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ۋﺍﺳﺘﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻏﯘ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﺱ ۋە ﺩەﻟﯩﻞ
ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ؟ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ﺑﯘﺯﺩﯨﯖﻼﺭ!
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ﻳﻮﻟﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ ،ﺩﺍﺭۋﯨﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﯚﮔﻪﺷﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﻪﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺭۋﯦﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻜﻰ» :ﺋﯚﺳﯜﺵ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﻡ ﺩەﻟﯩﻞ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺩەﭘﻼ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯗﻕ «.ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭەﺳﯟﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ.

ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺟﺎﻥ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﺟﺪە
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﻪﺩﺩﻯ  -ﻗﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﻣﯩﻠﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ،ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ.
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﺳﯜﺵ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻖ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻟﻠﯩﻤﯘ ﭘﻪﻟﻠﻪ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺮەﻙ ﺑﯩﺮھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜپ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺒﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﺮﻯ،
ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯜﮔﻪﺭﻣﯩﺶ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻳﻮﻗﻤﯩﺶ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻼﺭ! ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ؟ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺪﯨﻜﻰ (ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ؟ )ﺋﺎﺗﯩﺰﯨﻤﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻗﺘﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻗﺘﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ؟( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﺭۋﯨﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻖ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻛﯘﻓﺮﻯ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺪﯗﺭ.
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ﺋﻪﻗﯩﺪە ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ؟
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ۋە
ﺳﺎﺑﯩﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ )ﺍﷲ(ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ،
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ۋە ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺟﺮﻯ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯩﺮﺷﯩﮕﻪ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ،ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﭘﺎﻛﯩﺰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ ۋە ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،
ھﻪﺗﺘﺎ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ۋە ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﺪﯗ .ﻗﻮﺭﯗﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ )ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ( ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەۋﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩەۋﺍﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﺩەۋﺍﻧﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺕ
ھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﯩﺘﻰ
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗﻛﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻝ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ۋە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ  -ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭپ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻲ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺗﯘﻏﺮﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە» :ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗ« ﺩەپ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻻﺭ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﺗﯘﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ۋە ھﺎۋﺍ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺷﯘﯕﺎ ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ« ﺩەپ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ۋە ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ھﻪﺩﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘﺭﯗپ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﻪﺑﯘﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺷﯩﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯩﭽﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ،ﭘﯩﻘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ھﺎۋﺍ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ،ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ
ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﺑﻮﺭﺍﻧﺪﯨﻦ ،ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ،ھﻪﺗﺘﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﯗﻗﻘﺎﻧﺪﺍ
ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻛﯜﭼﻜﻪ ،ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘۋەﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
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ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻏﺎﻥ .ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ۋە ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﻯ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ
ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯ ،ﺭەﺳﯟﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻚ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺕ ﭘﻪﺭەﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻳﻮﻧﺎپ ﻳﺎﺳﺎپ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺗﯘﻏﺮﺍ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﯘﺗﻼﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﺗﯩﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ – ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺗﻮﻧﯘﺗﯘپ ﺷﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ.
ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯚﺯﻧﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﯩﺴﯘﻥ؟ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯚھﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺩﻯ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻛﻪﻟﻜﯩﻨﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﻳﻪﺭ
ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ،ۋﺍﺑﺎﺩﯨﻨﻤﯘ ،ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﺑﺎﺗﯩﻞ )ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ،ﺩەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ( ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﺩﺍۋﺍﻧﯩﯔ
ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺘﺒﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ .ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻼ ۋﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ،
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﯘﻥ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺭﻭھﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩە ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ:
ﺧﻮﻟﯩﺮﺍ ۋﺍﺑﺎﺳﻰ ،ﺭﺍﻙ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ،ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﯩﺸﻪ
ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ۋە ﻳﯩﺰﯨﻼﺭﻧﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ ۋە ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺷﻪھﻪﺭ ۋە ﻳﯩﺰﯨﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘپ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺍﷲﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ! ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﺗﺎﻧﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎﻧﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﯩﺘﻰ ھﻪﺳﺴﻠﻪپ ﺋﺎﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ھﺎﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻﺷﺘﻰ ۋە
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻼﺷﺘﻰ .ﺷﻪﺧﺴﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺭﻭھﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﺳﯘﻳﻰ
ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﻦ ،ﺑﻪﺩ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻏﻪﻳﺮەﺗﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯜﻙ ،ھﻮﺷﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ
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ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﻪ،
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯚۋەﻧﻠﻪﺷﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﻪﺳﻜﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻپ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺒﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﻰ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪپ» :ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ« ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ۋە
ﺟﻪﻣﯩﻴﺌﻪﺕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﻼﺭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ،ﺳﻪۋەﺏ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﯗ.
ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ۋە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﻝ
ﻳﯩﻐﯩﺸﻨﻰ ،ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﻳﯩﻐﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﻧﺌﻰ
)ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ( ﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺷﻨﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻻﻳﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﻨﻰ ﺍﷲ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ۋە ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﻨﻰ ۋە ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺸﻰ ،ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻏﺮەﺭ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ھﻪﻡ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ .ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﮔﺎﺱ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻤﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
)ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ( ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺯﯙﺭﯛﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻪۋۋﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺧﯘﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯ ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻠﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯘ ۋە ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ۋە
ﺳﯜﺯﯛﻛﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﻱ  -ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ
ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺍﷲ ﺗﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﺎ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ
ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﺮﻯ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﻰ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ،
ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﻟﭙﯘﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ
ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋەﺕ ﺑﯩﺮەﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯜﺯﯛپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ،ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ،ﺍﷲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻝ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘﻛﺎﻣﻤﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺩﯨﻦ ﺯﯙﺭﯙﺭﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ ،ﻗﯩﺰﯨﻖ ۋە
ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ،ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ،ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺟﺎﻳﻨﻰ ،ﺋﯚﻳﻨﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻨﻰ
ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯛﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻴﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﺳﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯩﮕﯩﺴﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ،ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ھﯧﺴﺴﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﻰ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﯩﻜﯩﺮ ۋە ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﺷﻨﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﯜچ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺍﷲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻨﻰ ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ،
ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯩﭽﻪﻙ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻕ ﺟﺎﻱ ،ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭەﺗﻠﯩﻚ
ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﻡ ﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘ ﺭەﺑﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺸﯩﺶ،
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ۋە ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﻕ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻜﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ،ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ھﻪﻡ ﻳﺎﺷﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘ ،ﻏﯩﺰﺍ ،ھﺎۋﺍﺩﯨﻨﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺗﯩﻞ ،ﺋﯧﺘﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ۋە ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ
ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯩﺪەﻙ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەۋﺍﻣﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻗﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ھﯧﭻ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﻯ،
ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩ
ﻗﻪۋﻣﯩﻨﻰ( )ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ ﻛﯜچ -ﻗﯘۋۋەﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ( ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ
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ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺍﷲﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﻛﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ(
ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩەﭘﺌﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﺎﻻﻣﯩﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ  -26ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ۋە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ۋە ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯗ
ۋە ﻗﯘﺗﯘﻻﻻﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘﺭﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻛﯚﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻗﯘﺭﺍﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻮﺭﯗﻕ
ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﺩﯨﻦ« ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻧﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ .ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﭼﻮڭ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ھﯧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻠﯩﻤﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪەﻙ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻲ
ﺋﯩﻼھﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەۋﺍﻣﯘ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯗﺭ ،ﺧﺎﺗﺎﺩﯗﺭ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺗﯩﻞ:
.1ﺧﻪﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭ ۋە ﺋﻪﺩەپ  -ﺋﻪﺧﻼﻕ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭ
ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﺴﯩﺪﯨﻦ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ( ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯗﺭ .ﻳﺎﻛﻰ ۋەھﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ۋەھﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ۋە ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﻼ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
 .2ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﻢ )ﭘﻪﻧﻨﻰ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﯩﻤﯘ ھﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪڭ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻣﯘ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﻣﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻭھﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎچ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺭﻭھﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎچ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﻯ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﯩﻼ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﯩﻨﯩﻼ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ( ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺭﯗﻡ  -7ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﺭﻭھﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭻ
ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ:
»ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ،ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ! ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ﺩەپ
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ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﯕﻼﺭ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯕﻼﺭ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪە ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯕﻼﺭ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺳﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﭼﯧﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﺳﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﯘۋﺍھ ،ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ۋە ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﭼﺎﺭە ﻳﻮﻕ .ﺋﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﺯﯙﺭﯛﺭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻰ ۋە ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ۋە ھﯚﺟﺠﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ،ﻣﻪﺟﯘﺳﻰ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﻻﺭ »ﺩﯨﻦ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ
ﺩﯨﻨﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺟﯩﺴﻤﻰ ۋە ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺧﺮﯨﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯜﮔﯩﭽﻪ ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺗﻜﻪ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ
ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻦ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ۋە ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭﭘﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﯟﯨﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭپ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯚﺯ ﺋﯚﺯﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯔ ﺗﯚﺕ
ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ھﺎﺯﯨﺮ ھﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻬﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ  -ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﺩﯨﺮﺳﯩﺰ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰ
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻳﻤﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ،ﻗﻪﺩﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺋﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﺩﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺩەۋﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯗ،
ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻘﯧﯖﻼﺭ ،ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﻪ ﭼﻮڭ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﯘﺭ.
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ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻟﯩﻘﻰ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺳﺎﻥ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺷﻪﺋﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ھﯚﻛﯩﻤﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ھﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ .ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻖ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ۋە ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﯘﻥ،
ﻗﯩﻨﻰ!
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﻧﺎپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ۋە ﺗﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ  -ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﻪڭ
ﻳﯘﻗﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯧﺮﻯ ،ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ،ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﺭ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ۋە ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯜﻙ ۋە
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ؟ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟ ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟
ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ؟ ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ؟
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯧﻴﯩﺘﺪﯗ :ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟ ﺋﯚﺯ ھﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﻢ؟ ھﻪﺭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻛﯩﻢ؟ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻢ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ،
ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯜﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﺷﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻛﻰ :ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﯕﻼﺭﻛﻰ :ﺋﯘ
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ﺯﺍﺕ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋ ەھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺯﺍﺗﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭﻛﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻛﯚﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﺮ ﻛﯚﺭﻣﻪﯕﻼﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭﻛﻰ،
ﻛﯩﻢ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺴﺎ ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﺎھﺎ
ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﮔﯩﭙﯩﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺭ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە» :ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺗﯘﺭ  -35ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺳﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﺩﺩﺍ ،ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻪﺗﺌﻰ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﺋﯚﻟﯜﻙ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺴﻠﻪﺭ.
ﺩەﺭھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ:
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ،
ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜچ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺋﯩﻴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ،
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻧﺎپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜپ ﺋﯚﺳﯜپ
ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﻕ ،ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ،ھﺎۋﺍ،
ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺳﺎﺭﺍﯕﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪە ﺋﻪڭ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ۋە ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﯗ .ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻰ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﮕﻪﻧﺮەﻛﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﻰ
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ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﺎ ۋە ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺭەھﻤﯩﺪە ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ۋە ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ
ﺑﻮۋﺍﻗﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﺗﺎ ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻧﻪﭼﻪ
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﺘﻪ ،ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸﯩﺪﺍ ،ﺋﯚﺳﯜﺷﺘﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﯚﻟﯜپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ،ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻپ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﮔﻪپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﻐﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ
ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﺎﻱ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﺘﻪﻙ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﺮﺩە ﻧﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ ﺩەﭘﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪە
ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﺪﯗ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻮﻕ .ﺋﺎﺩەﻣﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺟﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ھﯘﻧﻪﺭۋەﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯘ؟«
)ﺳﯜﺭە ﺗﯘﺭ  -35ﺋﺎﻳﻪﺕ(ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ :ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ھﻪﻡ ﺷﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﭼﯜﺟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺩﯗﻕ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻖ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﺋﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺴﯩﮕﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﻯ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﯧﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯧﯟە
ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﻳﻐﯘﭼﻪ ﻳﯧﺴﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﺗﺘﻰ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﻠﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﻚ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﻣﯧﯟە ﻛﯚﭼﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ
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ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭙﻼ ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩەپ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ۋە
ﻣﯧﯟە ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﺋﯜﻧﮕﯜﺩەﻙ ﺗﯘﭘﺮﻗﻨﻰ ،ﺳﯘﻳﻰ ۋە ھﺎۋﺍﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺑﺎﻏﯟەﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﻨﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﯟەﻥ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ،ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ،ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛپ ،ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ،ﻣﯧﯟە ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﺋﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻻﭘﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ؟ ﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ؟ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ؟ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻰ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ:
»ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ(ﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ «.ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە
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ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺍﷲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﻟﯜﻙ ھﻪﻡ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ھﻪﻡ ﭘﺎڭ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ )ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯘﺩﺍ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﻮﻻﺭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ
ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﻨﺴﺰﻻﺭﻧﯔ »ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ۋە
ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﺒﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺷﻪﻳﺌﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺋﯩﻨﺘﺰﺍﻣﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻮﻧﯘﺵ
»ﻛﯚپ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﻠﻤﺴﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ
ﺩﯨﻨﺴﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﺯﯛﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ۋە ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﺒﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺩەﻟﯩﻞ -ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ
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ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯘﻕ ،ﺋﺴﯩﺴﻘﻠﯩﻖ ،ھﯚﻟﻠﯜﻙ ،ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ۋە ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺗﻮﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭘﯩﺮﻭﺗﯘﻥ ،ﻧﯩﺘﺮﻭﻥ،
ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯩﺮﻭﻥ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ھﯜﺟﻪﻳﺮە ۋە ﺋﺎﺗﻮﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ؟ ﻳﺎﻕ! ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ﻧﻪﺯﯨﻴﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ :ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺩﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺯەﺭﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻠﯘﻕ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺯەﺭﺭﯨﻨﻰ ۋە ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ »ﺋﯩﻼھ« ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺳﺎﻕ  -ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﻛﯚپ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺳﻪۋەپ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻤﯘ ﺳﻪۋەﭘﺴﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲﺩﯗﺭﻛﻰ ،ﺋﯘ
ﺍﷲ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻣﯘ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﻟﯜﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯚﻟﯜﻙ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯗ؟
ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﺪە ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﻪﻙ
ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭﺳﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲﺗﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻧﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ۋە ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯚﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﻨﻰ( ۋە ھﻪﻕ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ
ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﻗﯘﻟﻤﺎ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯧﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯥ
ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ،ﺯەﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﺩﯨﺮ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﯩﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ،ﭘﯩﻼﻥ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﻪ )ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ،ﺋﯜﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ( ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ،ھﯧﻜﯩﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ھﯜﺟﻪﻳﺮە ﺯەﺭﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ
ﭼﻮڭ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﯘﺩﺭەﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
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ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭙﻠﯩﻖ ۋە
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺗﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﭘﯩﻼﻥ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻤﯘ ﺑﯩﻜﺎﺭ
ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺋﯩﺶ.
ﺑﯘ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺷﯘﻛﻰ:
»ﻣﯩﻠﯩﻴﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺕ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﺭﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ھﺎﻳﺎﺕ ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ھﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪەﻙ ﮔﯜﺯەﻝ ۋە
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭ
ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﺷﯩﭗ ،ﺋﻪﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻗﯘﺭﯗﺷﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ« .ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻻﺭ ﺑﯘ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ،ۋەھﯩﻤﻰ ﭘﻪﺭەﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻗﯩﻴﺎﺳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻻﺭ ﺋﯚﺯﻯ ھﻪﺭﮔﯩﺰ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪۋەپ :ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻻﺭ »ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ « ﺩەپ ﺋﯚﺯﻯ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﭘﻪﺭەﺯ ۋە ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ،ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺸﯩﻨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺷﻪﺋﯩﻴﻠﻪﺭ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺕ ۋە ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ۋە ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺘﯩﺰﺍﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
)ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻕ ﻳﺎۋﺍﻳﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ،ﺑﯚھﺘﺎﻧﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ
ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ۋەھﯩﻤﻰ ،ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
 .1ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ھﯩﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺗﻪﺩﯨﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯩﺮﺷﯩﭗ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ » :ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻤﺎ ﺯﺍۋﯗﺗﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ھﻪﺭﯨﭗ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەپ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯩﻜﻰ
ھﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯜﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ھﻪﺭﭘﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﺷﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﺎﺑﻼﺭﻏﺎ،
ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎپ ﺑﯧﺴﻠﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ .ﻳﺎﻛﻰ »ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﯩﯔ ﺩﺍﻧﻪ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟﺪﻯ ۋە ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺗﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﭼﯘﻗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻨﯩﮕﻪ
ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﯩﯖﻨﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﯔ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ «ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﺭﺳﯩﻐﯩﻼ
ﻳﯩﯖﻨﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻛﯜﻟﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﮔﻪﭘﺘﯘﺭ  .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺸﻨﻪﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ »ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﻱ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ھﺎﺷﺎﺭەﺕ ،ﺩەﺭەﺥ ،ﺗﺎﻍ ،ﻣﻪﺋﺪەﻥ ،ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻧﺴﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺷﻪﻛﯩﻞ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ
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ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻤﯘ؟ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ
ۋە ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺳﺎﺭﺍڭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺸﻪﻧﺴﻪ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﻗﺎﺭﺷﯩﺪﺍ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ )ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﻤﯘ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺪﯗﺭ.

ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ »ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ
)ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ( .ﺑﯘﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻰ :ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﺯﯨﺮﺍﭘﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯗﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ ،ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯜﺯﯛپ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯘ ﺋﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻗﯩﻠﺘﯩﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ« ۋەھﺎﻛﺎﺯﺍ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯚﻳﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺭﺍﺳﯩﺖ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﻴﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺋﻪﻣﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺳﯘﺗﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺗﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﯨﻤﯘ؟ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﻣﭽﻪﻛﻨﻰ ۋە ﺳﯜﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ؟
ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﻜﻪ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻧﻮﻛﻪﺵ ﻧﻪﻳﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺪﯗ؟
ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﯩﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﭽﻪﻛﺘﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ۋە ﺑﻮۋﺍﻗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﭽﯩﻜﯩﻨﻰ ﺷﻮﺭﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ،ﻣﯧﯟە ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺪﯗ؟
ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯜﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭼﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﻮﻏﻼپ ﺑﻮﻏﺎﺯ ﻗﻠﯩﺸﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮔﯚﺵ ،ﺳﯜﺕ،
ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻣﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻏﯩﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺪﯗ؟
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ .ﭼﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﭽﻪﻙ ،ﺳﯜﺕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎچ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﯩﻼﻥ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﭘﯩﻼﻧﻼپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﻧﺠﯘﺭ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﭼﯩﯟﯨﻨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﻛﯩﻤﻨﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ؟
ھﺎۋﺍﺩﯨﻜﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﻰ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻳﺪەپ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ؟ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭ
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ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ھﯚﻝ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﯘﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ .ھﺎۋﺍﺩﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ ﻗﻮﻳﯘﻗﻠﯩﺸﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭ ﺳﯜﺯﯛﻙ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﺍﷲ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭ ﻛﯚﻛﻠﻪپ ﺋﺎﺩەﻡ ۋە
ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻳﯧﻤﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﺎﻳﻠﯩﻖ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻙ ﺧﺎﻡ
ﺋﻪﺷﻴﺎﻟﯩﺮﻯ ،ﻣﯧﯟە ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﭼﯘ! ﺋﻪﻣﭽﻪﻛﻜﻪ ﺳﯜﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭ؟
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻰ ﻣﺎﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ،
ﻧﻪﺳﯩﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﺭﺷﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭ؟ ﺩﯦﯖﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﻟﯘﺗﻘﺎ
ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛپ ،ﻗﻮﻳﯘﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﯘ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﻰ ھﻪﻳﺪﯨﺘﯩﭗ،
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ،ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻛﻠﯩﺘﯩﭗ
ﺧﯩﻠﻤﯘ  -ﺧﯩﻞ ﻣﯧﯟە ،ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ؟ ﺑﯘﻻﺭ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ھﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺟﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺑﻪھﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
)ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ( ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻣﯩﺰ:
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ »ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﺎﺩﺩﯨﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎۋﺍﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 .1ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ.
 .2ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ھﯜﺟﻪﻳﺮە ،ﺯەﺭﺭە ،ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ،ﺳﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ۋە
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺶ«.
 .3ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ،ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺯەﺭﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﯩﻲ،
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ،ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺶ.
ﺋﺎﻗﯩﻠﻼﺭ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ! ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺟﺎۋﺍﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ؟ -2ﺟﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ
ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﺍ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺩەﻳﺪﯗ-3 .ﺟﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭەﺯﺳﯩﺰ ،ﭘﯩﻼﻧﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ،ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﺪﻯ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ،
ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﯩﻴﻠﯩﻖ ۋە ﺯﯙﺯﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ( ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ )ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ(ﮔﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ھﺎﺯﯨﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲﻏﺎ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪپ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩ ﺩەپ
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ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ!

ﺍﷲ ﺟﻪﻟﻠﻪ ﺟﺎﻻﻟﯘھﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﯩﺪە ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺩەﻟﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﻗﯘﺩﺭەﺕ،
ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻪﺯﯨﻢ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ،
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ھﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻏﺎ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺑﻪﻙ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ »ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ )ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ( ﻟﻪﺭﻻ ﺍﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -28ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﻟﻼﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺳﯚﻳﯜﺵ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺶ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ۋە ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺳﺎپ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ( ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ۋە ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺯﺍﺗﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ۋە ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯚپ ﺧﯘﺳﯘﺳﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ھﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﺪە ﺑﻪﻙ ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﺟﻪﺯﻣﯩﻴﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ ،ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻻھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋە ﺳﻪﻟﻠﻪﻡ :ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ،ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ
ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ »ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﻣﻪﻥ ﺍﷲﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻙ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺳﺎﻕ  -ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﯧﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺮﺍ )ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭘﻤﯘ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯚﺯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺧﺎﺗﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯘﻻﻕ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ
ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ -ﻳﯘ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺗﯧﺘﯩﺶ ،ﭘﯘﺭﺍﺷﻤﯘ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﺭﺍﺵ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ »ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﺴﯩﻖ« ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﺧﺎﺗﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯩﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﯜﺯ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯘۋۋەﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﯩﻤﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ
ﻣﯘﻻھﯩﺰە ،ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﺪە
ﺧﺎﺗﺎﻟﻖ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﺎﻕ  -ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺷﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ »ﺑﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩەپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯨﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺪﯗﺭ.
ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﯟﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺮ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ،ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﭼﺎ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯨﮕﻪﻥ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﯟﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯜچ ﺩﯦﮕﻪﻥ  24ﻧﯩﯔ  8ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ 1 ،ﺩﯦﮕﻪﻥ 12
ﻧﯩﯔ  6ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﺳﻪۋەﺑﯩﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻼپ
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ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﺪە ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﺗﺎﻟﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﯚﻛﯜﻡ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
 -1ﺳﻪۋەﺏ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﺳﯘﺳﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ﺩەپ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ۋە ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪۋﺟﯜﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ -
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە،
ﻗﯘﺩﺭەﺕ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ،
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ
ﻳﻮﻕ ،ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻤﯘ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻨﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﯜﻛﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﺏ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ.
ﺋﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺩەۋﯨﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ
ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯟﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ھﺎﻣﺎﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ!
 -2ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە
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ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ۋە ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ،ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺧﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﻰ ﺷﯘ ،ﺑﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻗﯩﻠﻼﺭﻣﯘ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ھﻪﺭﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺧﯩﻴﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﺎﻻﻣﺪە ﺑﺎﺭ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ؟ ﺟﺎۋﺍپ :ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﻪﺩﻛﯩﭽﻪ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﻣﻪۋﺟﯜﺕ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ،ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ.
ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ،ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە
ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﻯ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ،
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺏ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪﺍ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،
ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ،ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﻪﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ۋە ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ،ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺋﻪﻗﯩﻞ،
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﭘﯩﻼﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯜﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﯗﺭ ﺧﺎﻻﺱ .ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﺎ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺏ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ ،ﺋﯘ
ھﻪﻣﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ .ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻙ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ،
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ۋە
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮔﯜﺯەﻝ ،ﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ ،ﻛﺎﻡ  -ﻛﯜﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ،ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ ۋە
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ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ.
 -3ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﺭ
ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﯩﺮﻻ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ھﻪﻡ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ھﻪﻡ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە
ﺑﺎﺭ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ .ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ )ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ
ﭘﻪﺭەﺳﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﺎﻳﯩﻞ( ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ
ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ،ﭘﯩﻼﻥ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻠﯩﻚ ۋە ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺳﻪۋەﺏ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘ ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﻪۋەﺏ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ۋە ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺏ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﻰ.
ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﺎﺱ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺍﻟﻼﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺸﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
 -4ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﯜﺯﯛﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺑﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﻪﺯەﺭ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘﺵ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺰﺍھﻼپ )ﭼﯜﺷﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ( ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺯەﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﭘﯩﻼﻧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ -
ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﺘﯩﻦ ۋە ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﺍﺭۋﯨﻨﭽﯩﻼﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺰ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﭘﯩﻼﻧﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﻼ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ۋە
ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ ،ﻣﻪﺯﻣﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ
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ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﭘﯩﻼﻧﺘﻼﺭﻏﺎ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺩﯨﺮەﺗﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯚﻳﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯩﻼھﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ،ﺩەﺭﻳﺎﻻﺭﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ،ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺩﯙﯕﻠﻪﺭﮔﻪ،
ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﮔﻪ ،ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﺲ،
ﺗﯩﻞ ،ﺭەﯕﺪە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﺋﺎﻗﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺗﯧﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﻪۋﺟﯜﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ھﻪﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭﻛﻰ ﺋﯘ ﺯﺍﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ )ﺗﯜۋﺭﯛﻛﺴﯩﺰ( ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺑﯧﺰﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﭼﯘﻕ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ )ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﺯﯗﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗپ( ﻛﻪڭ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە )ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺭەپ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯗﻕ .ﺍﷲﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ(
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ( ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ( «.ﺳﯜﺭە ﻗﺎﻑ
 ،-8 ،-7 ،-6ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ۋە ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﺶ ،ھﺎۋﺍﻏﺎ ،ھﺎۋﺍﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ،ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﻟﯩﻚ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﭙﺎﻳﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺋﯘ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭﻛﻰ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺯەﺭﺭە ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ،ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﯩﻨﻰ،
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ،ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
 -5ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺷﯘﻛﻰ ،ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ۋە ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻤﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﺟﯩﻤﻰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺪﯗﺭ ،ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺳﯜﺭە ﺩﯗﺧﺎﻥ  -39،-38ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﺋﻮﻳﻨﺎپ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .«.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -27ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﺵ( ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﯗﺭ ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ۋﺍﻱ!« ﺩﯦﺪﻯ.
ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻗﻠﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ« ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯘ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪەﻙ ﺭﯗﺷﻪﻥ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﺩﯗﺭ» .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ« ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
 .1ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻬﯘﺩﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻰ.
.2ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺗﯜﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ
ﺷﯘﻛﻰ :ﻛﺎﺗﺘﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻱ ،ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﭘﯘﺧﺘﺎ ھﻪﻡ ﮔﯜﺯەﻝ
ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻱ ،ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﺶ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻱ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻼﺭ ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ
ﻗﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ
»ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﯖﯩﺰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﻗﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ۋە ﻧﺎﺯﯗ  -ﻧﯧﻤﻪﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻱ .ﭘﺎﺩﺷﺎھ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ ،ﻗﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯗﺭ،
ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﻪﻡ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺳﯜﺭە ﺟﺎﺳﯩﻴﻪ  -13 ،-12ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە» :ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ ﻛﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ،ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﭽﻪ-
ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﺯﯛۋﯦﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ۋە )ﺍﷲﻏﺎ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
)ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ( ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﻼھﯩﻴﻨﻰ(
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( )ﺭﯗﺷﻪﻥ(
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 .1ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ،ﺋﺎﻱ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻱ ۋە ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەﻙ ،ﭼﺎﻗﻨﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﺪﻯ .ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺶ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ
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ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻼﺭ ،ﻳﯩﻠﻠﻼﺭ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ھﯧﺴﺎۋﺍﺗﻼﺭ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯜچ
ﻗﯘۋۋەﺕ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ ،ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﺎﻳﺎﺕ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺑﻪﺧﯩﺶ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﺳﺎﻧﺴﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻱ ۋە ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻰ
ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
.2ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭ ،ﺩەﺭﻳﺎﻻﺭ ،ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ،ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ،ﺩﯙﯕﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺳﯘ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﺘﯘﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﻳﻪﺭ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻼﺭ
ۋە ﺟﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە
ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) ،ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ( ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯘﻙ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ،
ﭼﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ ،ﭼﺎﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ھﻪﻡ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ
ﭼﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺩﺍﻥ ،ﻣﯧﯟە ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ
)ﺋﻮﺗﻴﺎﺵ( ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﯩﺰﺍﺳﻰ ھﺎﺳﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯧﺨﻤﯘ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺮﺍﻕ.
ﻗﻮﺷﻘﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻗﺎ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﯚﺯ ﭼﯩﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺗﯘﻏﯘپ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ،ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮﺯﯨﻴﻰ ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﭼﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ .ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ :ﻧﯧﻤﯩﺸﯩﻘﺎ ۋە ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ )ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﯜﺕ ،ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻣﺎﻱ ،ﮔﯚﺵ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻙ )ﻳﯘڭ( ﺋﯚﻱ
ﺑﯩﺴﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ :ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ھﻪﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ،
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮔﻪپ )ﻧﯘﺗﯘﻕ( ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ؟
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﺎﺭﺍﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﻮﻟﻰ »ﺩﯨﻦ«ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﯘﺭﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ
ﺗﯧﭙﯩﺶ
»ﺩﯨﻦ«ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺩەپ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﺮﺍﻗﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ،ﻳﻮﻝ
ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﯩﺘﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ
ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ۋە ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﺳﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﻮﻝ
ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﺧﻼﻕ )ﺧﯘﻱ ،ﺋﺎﺩەﺕ(ﻧﻰ ﺗﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ
ﻻﻳﯩﻘﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺗﯚۋەﻧﺪە »ﺩﯨﻦ« ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە ،ﺳﯚﺯﺩە،
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﯜﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺧﯩﺖ – ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ،ھﺎﺯﯨﺮ ۋە ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯗ.
ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ .
.1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ  ،ﻗﻪھﺮﻯ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ.
.2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻡ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺯﻭﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﺘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯘﻕ.
ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ  :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯚﻣﯩﻦ  ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ
ۋە ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﻠﯘپ  :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘپ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ،
ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﻠﯘﭘﺘﺎ  :ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ،
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ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ،ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻣﯚﺟﺰﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ – ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺳﯚﺯﻯ ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -22 ،-21ﺋﺎﻳﻪﺕ ( »ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ(ﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺗﯚﺷﻪﻙ ۋە
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻨﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﭽﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯦﺰﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛپ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ«.
ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﻗﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ .ﺍﷲﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻤﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ،ﺯﯦﻤﻨﻨﻰ
ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﻪﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭﯨﺰﯨﻖ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﺧﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﻚ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ  ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﺎﺷﺘﺎ
ﺋﯩﺰﺍھﻼﻧﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻯ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ(
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﭘﺘﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﺩﯨﻦ( ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭ-
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ .ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ)«.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -1ﺋﺎﻳﻪﺕ (
ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﯩﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ .ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ :ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﺴﻰ ،ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ
ﺩەﻟﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﯗﻕ .
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺍﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺩەۋﺭﺩە( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ( ﺋﻪﺭﯨﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺍﷲ
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ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ ﻳﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺑﯩﺮ-
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ( ،ﺍﷲ ﻗﯘﻳﺎﺵ ،ﺋﺎﻱ ۋە ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ
ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ
ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -54ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻼھﻰ ﺧﻪۋەﺭﺩە ﺍﷲ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋە ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ،
ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﺑﺎﺭ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﺶ ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﻮﻗﯘﻗﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﺷﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺟﯩﻤﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ۋە ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ(
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ) ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ( ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ -3
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ )ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ
ﻧﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ( ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ )ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ( ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻐﺎ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ
ﺋﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ :ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە
ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ )ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯚﺯ  -ﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ۋە ﺋﯘﺭﯗﻕ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ھﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﻪﺳﻪپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ( ،ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ«.
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪە) .ﺳﯜﺭە ھﯘﺟﯘﺭﺍﺕ  -13ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ  ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ  ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺭﻗﺎﻕ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ
ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯜﺭە ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ  -11 ،-10ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺍﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜۋﺭﯛﻛﺴﯩﺰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەپ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﻳﻪﺭﺩە ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯗﻕ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ( ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ
ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺧﻪۋەﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﺕ ۋە ۋە ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﺶ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﯜﮔﯜﺭﯛﻙ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﺮەﻛﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ – ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﻪھﻠﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺳﯩﯖﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﻪﺭ
ﺷﺎﺭﻯ ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﻰ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯧﮕﯩﺰ
ھﺎۋﺍ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﻏﯩﺰﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺧﻪۋەﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﻼھ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﯩﺪﻯ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ھﻪﻡ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ -6 ،-5
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺍﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ھﻪﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﮔﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ(
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ(
ﺳﻪﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ( ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ) .ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ(
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺟﯜﭘﺘﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗپ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜپ( ﺋﯜچ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻻ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﺍﻥ ۋە ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ( ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
)ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ،ھﻪﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻏﺎﻟﯩﭗ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻱ ،ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ،
ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻞ ،ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯜﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﭗ ،ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ ھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺳﯜﺕ ،ﻗﺎﻳﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺩە ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
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ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯘﯕﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭەﺧﯩﺖ ۋە ﺑﯩﺴﺎﺕ
ﺗﻮﻗﯘپ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﭘﯘﺗﻠﯘﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ ۋە
ﺍﷲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺒﯘﺩﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﻰ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺳﯚﻳﯜﺷﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯚﻳﯜپ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ،
ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺪﯗﺭ.
ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺍﷲﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭﻛﻰ ،ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﺩﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺷﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﻰ
ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ( ،ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ( ﺍﷲ ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ )ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺍﷲ ﻳﻪﺭﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ)ﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺳﯘﺭﺳﯩﺰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ«.
) -29 ،-28ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ۋە
ﺗﺎﻧﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺭەھﻤﯩﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻪﺩﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﺱ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﺩە» :ﺑﯩﺰ )ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ(〉 :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﯘڭ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪۋۋﺍ(
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻛﻪﯕﺘﺎﺷﺎ ﻳﻪپ –
ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﯕﻼﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻤﻪﯕﻼﺭ( ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ )ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻏﺎ( ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ -35) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ۋە ﺳﯜﺭە ﺗﺎھﺎﺩﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ:
»ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ( ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ )ﺑﯘ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﯩﻨﻰ( ﻳﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘ )ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺩﯦﺪﯗﻕ〉 :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺑﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﺪﯗﺭ ،ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﯕﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ) ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﺎﭘﺎ-
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ〈«.
) -115ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -118ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
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ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﻪﺭ ،ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺎپ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺵ
ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯘﺳﺎ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ،ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻦ ﻳﻪپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ۋەھﯩﻴﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯜﺭە ھﯘﺩﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻧﯘھﻘﺎ )ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ( ۋەھﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ» :ﻗﻪۋﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ -36) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
»ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﻮﯕﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ۋەھﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯧﻤﻪ ﻳﺎﺳﯩﻐﯩﻦ )ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﺍ
ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻤﯩﻐﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ( ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ )ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﯩﺪﺍ( ﻏﻪﺭﻕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯗ« ) -37ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ» :ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﺪﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ(〉 :ﺋﻰ ﻧﯘھ! ﺳﺎﯕﺎ ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻛﯧﻤﯩﺪە( ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ۋە ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻛﯧﻤﯩﺪﯨﻦ( ﭼﯜﺷﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ )ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ(
ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ〈« ) -48ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ۋە ﺋﻮﻏﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻐﺎ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ۋە
ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺗﺎۋﺍﭘﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ
ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ۋەھﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -124ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﻯ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺍﷲ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ(〉 :ﺳﯧﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺩﯨﻨﺪﺍ( ﭘﯧﺸﯩﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ〈
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ〉 :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻤﻨﯩﻤﯘ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ〉 :ﻣﯧﻨﯩﯔ
)ﭘﯧﺸﯩﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﻪھﺪەﻣﮕﻪ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ( ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ〈 ﺩﯦﺪﻯ«.
ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ » ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﻬﺎﻕ ،ﻳﻪﻗﯘپ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -140ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ۋە ﺷﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:
»ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺭەﺑﺒﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﯩﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ« ﺩەپ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ۋە ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﻦ »ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ
ﻧﯧﻤﻪ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ۋە ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭ ﺗﺎﻍ
ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺳﯜﺭە ﺗﺎھﺎﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻜﻰ 〉ﺋﻰ
ﻣﯘﺳﺎ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﺪﯗﺭﻣﻪﻥ ،ﻛﻪﺷﯩﯖﻨﻰ ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ۋﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘۋﺍﺩﺍ ﺳﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ( ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺳﻪﻥ ۋەھﯩﮕﻪ ﻗﻮﻻﻕ
ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ( ﺍﷲﺩﯗﺭﻣﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ(
ﻳﻮﻕ) ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ〈-11) «.
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ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘ؟« .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ھﺎﺳﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻏﺎﺯﺍڭ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺑﺎﺭ«.ﺍﷲ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﻪﺭﮔﻪ( ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯘﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻧﺎﮔﺎھﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻼﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻦ،
ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﺎﺳﯩﻠﯩﻖ( ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯘﯕﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ)ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ( ،ﺋﯘ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻳﯩﭗ  -ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ )ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ(
ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ) ،ﺑﯘ( ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯗﺭ .ﺳﺎﯕﺎ ﭼﻮڭ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ«.ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪڭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ( .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ .ﺗﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻜﻪﭼﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋەﺗﻜﯩﻦ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯘﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ھﺎﺭﯗﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻜﯩﻦ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚپ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻪﻥ«.ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﺳﺎﯕﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ) .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ۋەھﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﻕ«).ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻗﻜﻰ( »ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ( ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ )ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺩەﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺩەﺭﻳﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻘﺎ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻥ( ﺋﯧﻠﯩﭗ )ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ(«.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ
ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺳﯧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮەڭ )ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ( ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎڭ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﺪﯗڭ ،ﺳﯧﻨﻰ
ﺑﯩﺰ ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﻻﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﺪﯗﻕ ،ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻛﯚپ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺗﯘﺭﺩﯗڭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ( ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ .ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋەھﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ( ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ) .ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ!( ﺳﻪﻥ ۋە
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯔ )ھﺎﺭﯗﻥ( ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨﻤﮕﻪ
ﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ .ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ )ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺍﷲ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ )ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ) ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ’ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻤﯩﻐﯩﻦ .ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ )ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺗﺎھﺎ  -17ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -47ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺩﺍۋﯗﺩﻧﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺩﺍۋﯗﺩﻧﻰ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
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ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻯ» :ﺋﻰ ﺩﺍۋﯗﺩ! ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﻧﻪﻓﺴﻰ ﺧﺎھﯩﺸﻘﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭ ھﯧﺴﺎﺏ ﻛﯜﻧﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ(ﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
) -26ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ :ﺋﻪﻳﻴﯘپ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺯەﺭەﺭﻧﻰ )ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ( ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯەﺭەﺭﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ،
ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ  -ﭼﺎﻗﺎ ۋە ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﭽﯩﺸﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﻳﻮﻝ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ» :ﺑﻪﻧﺪﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ )ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ(〉 :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺟﺎﭘﺎ-
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ〈 ﺩەپ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ〉 :ﭘﯘﺗﯘڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﻜﯩﻦ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ،
ﺋﯘ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻﻕ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ) .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( 〉ﺑﯘ
ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘﺩﯗﺭ〈 )ﺩﯦﺪﯗﻕ( .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﻛﯧﺴﻪﻝ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ھﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ﺋﻪھﻠﻰ  -ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ )ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ( ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ) ،ﺑﯘ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ) .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( 〉ﻗﻮﻟﯘڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﻼﻡ ﭼﯚﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﻨﻰ(
ﺋﯘﺭﻏﯩﻦ .ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﯩﻐﯩﻦ〈 )ﺩﯦﺪﯗﻕ( .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻥ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻪﻧﺪە! ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘ )ﺍﷲﻏﺎ( ﺗﻪۋﺑﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ -41) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -44
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺑﺎﻻ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﯨﻴﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪە
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ)» :ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ( 〉ﺋﻰ ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ! ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺨﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ
ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﺍﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ〈.ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻣﯜﻛﭽﯩﻴﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟〈).ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﯧﻴﺘﻰ :ﺑﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺳﻪﻥ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﯨﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﻪھﻴﺎﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺭەﻟﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﻪﻥ(〈 .ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! )ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ( ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ〈 .ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﯔ )ﺷﯘﻛﻰ( ﺳﺎﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯜچ ﻛﯧﭽﻪ -
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ〈) .ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ  -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -10ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺧﺎﺱ ﻧﯩﺪﺍﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﺳﻰ ۋە ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺋﯩﺴﺎﻧﻰ ﺭﻭھﯘﻟﻘﯘﺩﺩﯗﺱ )ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ(ﻧﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﻪﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ.
ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪﺩە» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ :ﺋﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ!ﺳﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﯕﻐﺎ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻦ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ ﺭﻭھﯘﻟﻘﯘﺩﯗﺱ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ( ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ« -110) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
»ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ )ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە( ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭھ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺳﯧﻨﻰ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﻐﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ( ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ〈«.
)ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -55ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﺳﻰ ۋە ﺧﯩﺘﺎﺑﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚپ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﻰ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺪﯗﺭ.
ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﻪڭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ .ﺍﷲ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻛﺎﻓﯩﺮ ﻗﻪۋﻣﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -67) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﭽﻰ،
ﺑﯩﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ(
ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ -46) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
)ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ( ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﺎﯕﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻦ .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ) .ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﯩﯖﺪﺍ( ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻦ ،ﺍﷲ )ﺳﺎﯕﺎ( ھﺎﻣﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ -1) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺟﺎﺳﯩﻴﻪﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ )ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ
)ﺭﯗﺷﻪﻥ( ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺷﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ( ﻧﯩﯔ ﻧﻪﻓﺴﻰ
ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ) ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ(
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ( ﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩەﭘﺌﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ) ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ(
ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﺪﯗﺭ -19 ،-18) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
.3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ( ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﯕﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﯕﻼﺭ( ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ -ﺋﺎﺭﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺍﷲ
ﺩﯨﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ -ﺋﺎﺭﺍ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﭼﻮﻗﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮۋﯨﻜﯩﺪە ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
) -103 ،-102ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
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ﺳﯜﺭە ھﻪﺟﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﯗﻛﯘ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺯەﺭﺭﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ() ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﯩﺶ  -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ-
ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺵ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯘﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯚﺗﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ(
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ -77) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻓﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ
ﻳﻮﻕ ،ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ〈 )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ  -ﺧﯘﺭﺍﻡ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ〈 )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( -68) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -70ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
 .4ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯗﺷﻜﻪ ،ﺍﷲﻧﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ.
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﻰ ،ﺳﯜﺭە ﻧﯘھﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘھﻨﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ〉 :ﻗﻪۋﻣﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﭘﺎﻥ
ﺑﺎﻻﺳﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ( ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ〈 ﺩەپ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﻧﯘھ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ( ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻤﻪﻥ.
ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯨﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻣﺮﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﻠﺴﻪﯕﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ( ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ
)ﺋﻪﺟﻪﻝ( ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ〈 -1) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯘﺩ ۋە ﺳﺎﻟﻬ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋە ﺳﻪﻣﯘﺩ ﮔﻮﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ،ﺳﯜﺭە ھﯘﺩﺗﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﺎﺩ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ھﯘﺩﻧﻰ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ھﯘﺩ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ
)ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﭘﻪﻗﻪﺕ )ﺍﷲﻏﺎ( ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺗﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ〈〉 .ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟〈،-50) «.
 -51ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺳﻪﻣﯘﺩﻗﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺳﺎﻟﻬﻨﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ(
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ
)ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ) ،ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ( ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ〈) «.ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ  -61ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ،ﻟﯘﺕ ،ﺷﯜﺋﻪﻳﻴﯩﭗ ،ﻣﯘﺳﺎ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘھﻨﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ )ﺋﺎﺗﺎ( ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ-26) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺳﺎﻓﻔﺎﺗﺘﺎ» :ﻟﯘﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻟﯘﺗﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﯗﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻮﻣﺎﻱ )ﻳﻪﻧﻰ ﻟﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ( ﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ھﺎﻻﻙ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﻰ( ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) .ﺋﻰ
ﺋﻪھﻠﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ!( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ  -ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ) -133ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -137ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﺘﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻨﯩﺪﯗ» :ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ )ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ(
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺷﯘﺋﻪﻳﯩﭙﻨﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ( ،ﺋﯘ )ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ
ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﻤﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻨﻰ ۋە ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﯕﻼﺭ ،ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﯕﻼﺭ) .ﺍﷲ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ( ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ )ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ(
ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ〈-85) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭ( ۋە ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﮕﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ
ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻐﺎ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﻯ ،ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﻓﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻱ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ!) «.ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ  -98 ،-97ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻐﯩﻤﯘ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯜﺭە
ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺎ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ〉 :ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﯘﻻﺭ )ھﻪﻗﺘﯩﻦ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ ،ﺍﷲ
ﭘﺎﺳﯩﻖ ﻗﻪۋﻣﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ〉 :ﺋﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ!
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻥ〈
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ» :ﺑﯘ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ«
ﺩﯦﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪپ  - 6 ،- 5ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ 〉ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻟﯩﻘﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﯜﻣﻤﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﺸﯩﯖﻼﺭ〈ﺩﯦﺪﻯ-158) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﭽﻰ،
ﺑﯩﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ(
ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﺋﺎﺯﺍﺭ -ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ )ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ
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ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ،ﺍﷲ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ -46) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -48ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ )ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﻛﯚپ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺗﻮﻧﯘﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ
ھﯚﺟﺠﻪﺕ ،ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺰﺩەﻣﺪﯗ؟ ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﻜﻪ ،ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﻰ
ﺧﯘﺩﺍ! ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻰ ،ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯەﺑﯘﺭﻯ ،ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋەﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﻪﻙ
ﺷﯜﺑﻬﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ،ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘﺯﯗۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻪڭ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﯨﭙﻤﯘ ﻛﯚﭘﻪﻳﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭﯨﭙﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﺕ
ﻳﯧﺰپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ
ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯜﺭەﻙ ۋە ﺳﯧﺰﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻼھﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﭘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭ،
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻱ ﺭﯗﺷﻪﻥ ۋە ﭼﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەۋﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺗﻮﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﯜﭘﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯘﻣﯘﻻﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﻪﺩەپ  -ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯩﺘﺎﺏ،ﺋﯩﻼھﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ )ﺳﺎﻧﺎﺋﻰ( ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺳﯚﺯﻯ
ﺩﯦﻴﺸﻜﻪ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺩﯦﻴﺸﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ۋە ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ،
ﺗﻮﻏﯩﺮﺍ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ
ﻛﯚﻳﯘﻣﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﯜﺯﻟﯘﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ
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ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻪﺭﺩە ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ؟ ﻛﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ؟
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗۋﯦﻠﺸﻘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ،
ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﻴﺸﻜﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ »ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﻴﯩﺴﻰ« ﺩەپ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ،
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻏﺎﻟﯩﭗ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ھﻪﻕ ،ﺭﺍﺳﯩﺖ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﺸﻜﻪ ۋە ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﺩەپ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
 .6ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯚﺟﺰە ۋە ﺩەﻟﯩﻞ  -ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺋﺪە ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ،
ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﯩﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ
ۋە ﺋﻪھﻠﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ھﻪﻗﻨﯩﯔ ،ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﻘﺎ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ ،ﺷﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﻳﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻮﺕ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺴﺎ ﻛﯚﻳﯜﺵ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰە ،ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﭽﻰ ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﺎﻳﺮﻟﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ،ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯗﺭ .ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ  12ﺑﯘﻻﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯗﺭ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺟﺪﯨﻬﺎﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺳﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯗﺭ.
ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻧﻰ ،ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻪﻙ،
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪﻙ ۋە ﺩەﺳﻠﻪپ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺑﯚﺷﯜﻛﺘﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻪﻙ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ۋە ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ )ﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ(ﮔﻪ ﺑﯧﺮﻟﮕﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ۋە ﻗﻪﺗﺎﺩەﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯩﻨﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺳﺎﯕﮕﯩﻼپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ۋە ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯩﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ۋە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯧﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ۋە ﺷﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷﻼﺭ ۋە ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ۋە ﻗﺎﻗﺎﺱ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﭼﯚﻟﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯘ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ 1400ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ.
ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺯﯛﻡ ،ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ ،ﻛﺎﻣﻠﻠﯩﻘﯩﺪﺍ
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ﭼﯧﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺪﯗ؟!
ﺋﻰ ﺍﷲ! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ! ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ! ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯚﮔﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺴﻪﻥ) ،ﺳﯧﻨﻰ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ۋە ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯚﮔﯩﯟﺍﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﯘﺷﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ! ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺭﺯﯨﻖ ﺑﯧﺮﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﺮﻟﺪﯛﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯەﺭەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺯﺩﯗﺭۋﯨﺘﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ  99ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ،
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ؟!
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ﭘﺎڭ ،ﮔﺎﭼﺎ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﯩﻤﯘ؟ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﺳﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻤﯘ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﺎﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪۋەﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﯨﺴﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯜﺯﯛپ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻕ،
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭘﺎڭ،
ﮔﺎﭼﺎ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ؟ ! !
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯕﻼﺭ!
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯗﻕ .ﺍﷲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﺭﺷﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻘﺎ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻳﯘﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯚﺯ
ﻗﯘﺩﯨﺮﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺩەپ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﻠﺴﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ
ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ۋە ﻏﻪﻟﺒﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺋﯧﺰﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ.
ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﻼﺭ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﻛﯚﯕﯘﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺧﺖ ۋە ﺧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﻮﺷﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭەﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ  -ﺧﯘﺭﺍﻡ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯗﺭ.
ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ،
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ۋە ﺳﯚﻳﯘﺵ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﺪﯗﺭ .ﺟﺎﭘﺎ  -ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﯕﺎ
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ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ۋە ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻦ! ﺳﯧﻨﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ
ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺗﯩﻨﯩﭻ  -ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯧﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻳﮕﯜﺯﮔﯩﻦ!
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﮕﯩﻦ! ﺋﺎﻣﯩﻦ! )ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! (

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﺩەﺭﺟﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ۋە
ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ۋە
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﺘﺎ ۋە ﺟﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ﭼﯧﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻞ  -ﭘﺎﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ،ھﯧﻜﯩﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ۋە ﺟﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺯﺍﺕ ،ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻡ ﺋﻪﻗﻠﻰ ھﻪﻡ
»ﺩﯨﻦ«ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەھﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﯩﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ(ﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ
ﺋﻜﻜﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺗﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯛﻣﻪﺭﺩە» :ﺍﷲﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە
ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ -32) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
.1ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺷﯘﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺕ
ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﺳﺘﯩﻜﻰ( ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺳﯜﺭ ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺍﷲﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺷﯘ )ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ -
ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻨﻰ
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ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ -180) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺗﻮﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
 .2ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺷﯘﻛﻰ :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯘﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ۋە ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩە ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺭﺍﺩﺍ» :ھﯧﭻ ﺷﻪﻳﺌﻰ
ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ -11) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺨﻼﺳﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)»:ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﯕﺪﺍﺵ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻪﯕﺪﺍﺵ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺷﯘﻛﻰ» :ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ؟ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺷﯘ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻪ ﺍﷲ
ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ۋە ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪۋﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﮔﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮﺳﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗپ ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻪ
ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﺟﺎﺋﯩﺰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ
ﺑﺎﺭ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺧﺎﺗﺎ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ۋە ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ .ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ »ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﺎﺭ« ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺴﻪ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻤﯘ »ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ« ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﺴﻪ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﻰ ﺩەپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯘﺟﯘﺩﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻘﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ :ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺷﯘ
ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ )ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﯩﺴﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯚﺭﯨﻤﻪﻳﺪﯗ( ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ،
ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ )ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ( ﺩەپ
ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯖﺪەﻙ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺘﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە
ﺑﺎﺗﯩﻞ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ،ﺑﯚھﺘﺎﻧﭽﻰ »ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ »ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻜﻪ
ﺋﯩﺴﺘﯩﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎھﻠﯩﻖ ﺗﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﺴﻪ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯚھﺘﺎﻧﻼﺭ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﻠﻰ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ  -ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﺩە ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ۋە ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﺎﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻣﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﯗ ،ﺋﺎﺩەﻣﮕﯩﻤﯘ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﯗ ،ﻣﺎﻝ ﺑﯧﺸﻰ )ﺳﻪﺭﻣﺎﻳﻪ ﭘﯘﻝ( ۋە ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺩەﻳﻤﯩﺰ .ﻣﺎﻝ ﺑﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯧﺸﻰ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ –ﺩە» ،ﻛﯚﺯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻛﯚﺯﻯ،ﺳﯘ ﻛﯚﺯﻯ )ﺑﯘﻻﻕ( ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻛﯚﺯﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﻪﻳﯩﻦ
)ﻛﯚﺯ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﺍ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍﻳﻮﻟﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ھﻪﻡ »ﺩﯨﻦ«
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻧﯩﯖﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻣﯘ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ »ﺍﷲﻏﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« » ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯗ« ﺩەپ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ »ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﻗﻮﻟﻰ ،ﻛﯚﺯﻯ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪەﻙ
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ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺯﺍﺗﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺪﻯ ۋە »ﻛﯧﻠﯩﺶ«» ،ﭼﯜﺷﯜﺵ«» ،ﻗﻮﻟﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﻪﺭﺷﻜﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪۋﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﭘﯩﺌﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﺪﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﺷﯘ
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.

ﺧﯘﻻﺳﻪ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﺎۋﺯﯗﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ ﺷﯘﻛﻰ:
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﺵ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺭﯨﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ
ﺑﺎﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺰ ،ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺍﷲﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺩﯦﮕﯜﭼﻰ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻧﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ « ) -32ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ
ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯔ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻟﯘﻕ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﺑﯧﺮۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺍﷲ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺶ ۋە ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﻴﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯﺭە ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﻥ .ﺳﯧﻨﻰ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ،
ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﺭە ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻱ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯛڭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺳﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ۋە
ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯛڭ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺳﻪﻥ .ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ،ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺋﻰ ﺍﷲ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺴﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻣﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺳﺎﯕﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯚﻟﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯘڭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﻮﻧﯘﺩﯗﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ
ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ!
ﺳﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺳﻪﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﯩﺪﯗﺭﺳﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺒﯘﺩﯨﺴﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻨﻰ ۋە ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ،
ﺳﺎﯕﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟

ﺗﻪۋھﯩﺪ
) ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ،ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ(
ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﻪ »ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺷﻪﺭﺋﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺸﯩﺪە ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ ۋە ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ۋە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﺸﺪﯨﻤﯘ ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻻ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪڭ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺨﻼﺳﺘﺎ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)»:ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺍﷲ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺑﺎﻻ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﯕﺪﺍﺵ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﻛﯩﻢ؟〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ 〉 )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ( ﺍﷲ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ -16) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺳﯜﺭە ﻳﯘﻧﯘﺳﺘﺎ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
)ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ( ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ )ﮔﯩﻴﺎ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ( ﻛﯩﻢ ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﺵ ۋە ﻛﯚﺭﯛﺵ
ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ
ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ )ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﯩﯔ( ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻢ
ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ〈 ﺋﯘﻻﺭ )ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ(〉 :ﺍﷲ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ)〉 ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟〈« ) -31ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺩە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ« ) -19ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ(
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺍﷲﻏﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﻤﻪﻥ〈«-163 ،-162) .
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺪﯨﻦ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ .2 .ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺑﯩﺮ )ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ،ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ( ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ .3 .ﺋﺎﻟﻪﻡ
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ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺍﷲ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺑﻠﯩﻜﯩﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﺘﺎ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﯜﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻼھﻠﯩﻘﺪﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ،
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻻ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ )ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘپ ﺑﺎﺵ
ﺋﯩﮕﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻣﺎﻻﺋﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ،ﻛﺎﻣﯩﻞ ۋە ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻢ ۋە ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﺵ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ۋە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺑﻠﯩﻜﯩﺪە ۋە ﺋﯩﻼھﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﯩﺰ.

ﺗﻮﺣﻴﺪﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
) ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺍﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪە(
»ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﺭ ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﻪﻗﺴﯩﻪﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﻏﯩﺪەﻙ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
)ﺭەﺏ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ» .ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ »ﺭﺏ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ
ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ» .ﺭﺏ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ :ﻏﯘﺟﺎ )ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ( ﺋﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺭۋﯨﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺗﯜﺯەﺗﻜﯜﭼﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺭەﺏ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺴﺎ ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ »ﺭەﺏ«
ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﻣﺎﺟﺎﺯ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩە ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﻮﺟﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ،ﺗﯜﺯﯛﺵ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭ
ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ »ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ« )ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ( ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﮕﻪ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ »ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ«ﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﺷﯧﺮﻛﻠﻪﺷﻜﯜﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ﻻﺯﯨﻢ) .ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻏﺎ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﺭەﺑﺒﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺧﺎﺗﺎﺩﯗﺭ(.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ »ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﺭ ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ«ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﻛﻠﻪﺷﻜﯜﭼﻰ ﻳﻮﻕ .ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺮﯨﻜﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﻟﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺯەﺭەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ،
ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺍﷲﻏﺎ
ﺧﺎﺱ ،ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ »ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﺭ ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ«ﺩﯗﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ( ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
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ﻏﻮﺟﯩﺴﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ ﺧﯩﻼپ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﺟﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﻮﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯩﻦ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ )ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ(
ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ »ﺭەﺏ« ۋە ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ ،ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﻪۋەﺏ ﺷﯘﻛﻰ :ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺷﺮﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﻯ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋە ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﻼﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﻣﻪﺑﻮﺩﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎﻥ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯘﺕ ۋە
ھﻪﻳﻜﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﺗﺘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﻤﯘ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﻟﯩﺮﻧﯩﻤﯘ »ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ« ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺧﯘﻱ -
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﺷﯩﺪﯨﻦ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﯨﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ،
ﺳﯜﺭە ﻳﯘﻧﯘﺳﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ( ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ )ﮔﯩﻴﺎ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ( ﻛﯩﻢ ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﺵ
ۋە ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﯩﯔ( ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻛﯩﻢ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟〈 ﺋﯘﻻﺭ )ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ(〉 :ﺍﷲ〈ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ)〉 ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ
ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟〈« ) -31ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻓﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ〉 :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ〈 ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ:
〉ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ )ﺍﷲ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ〈 ﺩەﻳﺪﯗ-9) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻧﺪﺍ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﻛﯩﻢ؟〈 ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺍﷲ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟〈«.
ﺩەﻳﺪﯗ-87 ،-86) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻮﺭﯨﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ 〉ﺍﷲ〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ )ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟« )ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ  -87ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﺎﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﭽﻪ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ -19 ،-18 :ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺗﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ
ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻣﺎﺭﻛﺴﭽﻪ ،ﻟﯧﻨﯩﻨﭽﻪ ﻛﻮﻣﻮﻧﯩﺰﻡ ۋە ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﯛﻡ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺧﯘﺩﺍﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘﺵ ۋە ﺍﷲﻏﺎ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ( ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺗﯧﻨﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﯧﺰﯨﻤﺪﯗﺭ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺍﷲ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﯩﻠﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﺎﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺴﺰ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ۋە
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺳﻪۋەﺏ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻨﺪﯗﺭ.
)ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ،ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻥ(

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘچ
ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ  5ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﺘﯘﺭ.
 .1ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ )»ﺩﯨﻦ« ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ(ﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﺎﻣﻤﺎ ،ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎھﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘ )ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ(ﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﻛﯜچ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ )ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﯩﮕﻪ( ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
 .2ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە
ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻱ( ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﺗﯩﻞ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺴﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻨﯩﺸﻘﺎ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯨﻠﺪﻯ.
 .3ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ )ﭘﻪﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ،ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ،ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﻪ ﺋﯩﻠﻤﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻛﯜچ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻭھﻰ ﻛﯜچ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ،
ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ( ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﻪ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺩەپ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﻣﻤﺎ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ،ﭘﻪﻥ  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮ  -ﺋﻪﺳﺮﺍﺭﯨﺘﻰ ،ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺕ ،ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ،ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﭘﺎﻛﯩﺘﺴﯩﺰ ،ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ،ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ
ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ،ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ
ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﻰ ،ﺩﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
 .4ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯧﭽﯩﺸﻰ »ﺩﯨﻦ«ﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
»ﺩﯨﻦ«ﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ،ھﺎﺭﺍﻡ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ،
ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋەﺯﯨﭙﻪ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﻘﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ »ﺩﯨﻦ« ﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﯜﺳﻰ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
 .5ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ )ﻳﻮﻟﻴﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﻯ(ﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯘﺷﯘﺭﻧﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺭﻭھﻰ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺭﻭھﻰ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ ﺗﺎﺭﯨﻴﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺖ ،ھﯧﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻮﺩﻟﯩﻘﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺕ ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ
ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﻯ ﭼﺎﭘﻼﺷﻘﺎﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ۋە ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ) .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻛﯩﺮﺯﯨﺲ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ (.ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ
ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ،
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺷﻘﺎ ،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﺩﯛﻡ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻛﻪڭ ،ﺋﺎﺯﺍﺩە ﻣﻮھﺘﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ،ﻗﺎﻻﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩﯙﯕﮕﯩﺪﻯ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ،ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﯩﻠﻤﻰ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﯩﻢ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﯚﻣﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺗﺘﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻐﺎ ھﯘﺟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩﯨﻦ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺗﯘپ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ
ﺗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻘﯩﻢ
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺧﯩﺘﺘﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ
ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ،
ھﺎﻛﯩﻤﻴﻪﺗﻨﻰ ،ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ
ﻗﯘﺭﯗﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﺳﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯘۋﯗپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﭽﻪﻙ
ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩەۋﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﺋﻪﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﭘﺎﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺩﯗﻧﻴﺎ،
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﺎ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﻪﺧﺖ ﻳﻮﻟﻰ ۋە ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻳﻮﻟﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﯩﮕﻪ،
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯩﺴﺎ ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ھﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ﺧﺎﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﻯ
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ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﯩﻼ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ«.
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﯩﺴﺎ〉 :ﺋﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻥ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯘ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ〈 ﺩﯦﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪپ  -6ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﺑﺎﺭﭼﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
»)ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ )ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -158ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ۋە
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﯘﺵ
ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە )ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺑﻪﺉ  -28ﺋﺎﻳﻪﺕ( ھﻪﻡ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺳﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ
)ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ(ﻛﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ )ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ( ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺯﺍﺕ ﺑﻪﻙ
ﺋﯘﻟﯘﻍ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭙﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎۋﺍﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻦ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺳﻪﻳﻴﯩﺪ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﺩﺍ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺳﯜﺭﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ھﯩﻠﻪ ﻣﯩﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﭘﺎﺧﺎﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯘﺕ ﭘﻪﺭەﺳﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺋﯩﺪﻯ ۋە
ﺑﯚﺷﯜﻛﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻣﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﻣﻪﻥ«
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺍﷲ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺋﻮﺕ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ
ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ۋﺍﭘﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﻳﻮﻕ« )ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻗﯘﻝ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ،ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗپ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ
ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ » ﺋﯩﺴﺎ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ -3ﺧﯘﺩﺍ«
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﯘﺕ ﭘﻪﺭەﺳﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ )ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ( ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻦ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ(.
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﯩﻨﻰ ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺷﯘﻛﻰ:
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﺠﯩﻠﻨﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﮔﻪپ ﻗﻮﺷﯘپ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ )ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ(
ﻳﺎﺭﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﻘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
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ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺧﺎﺱ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ ۋە
ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﺧﺎﺱ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ﺳﻪﻟﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ .ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻠﻪ ﻣﯩﻜﺮﻯ ،ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﺘﺘﻰ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﻨﺪﯨﻖ )ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ(ﻻﺭ ،ﺑﺎﺗﯩﻨﯩﻴﻪ ﺗﺎﺋﯩﭙﻰ ۋە ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﻰ ﺳﻮﭘﯩﻼﺭ ۋە ﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﺗﺎﺋﭙﻪ
)ﮔﻮﺭﯗھ(ﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﯩﺴﺎﺑﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ،ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ،ۋەﻳﺮﺍﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯛﻡ ،ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎچ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻻپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯚﺯ ،ﻗﯘﻻﻕ ،ﻗﻮﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ» .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ
ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﺮﻧﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﭼﻮﻣﺎﻗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ .ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺩﯦﺮﯨﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﺮﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ۋە ﺧﯧﺘﯩﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ )ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ ،ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ( .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻧﯩﯔ ۋﺍﺑﺎﻟﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﯩﻴﻠﻪ
 ﻣﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -43ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥھﯧﻜﯩﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎ -
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ،ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯚﺭﯛپ
ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺭەﺏ« ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ،ﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘ
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ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ »ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ« ﻟﯩﻖ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ھﻪﺭﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﺘﻪﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﻤﯘ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚپ
ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻛﯚﺭﯗﻧﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﭙﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯩﻦ ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ
ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ) ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ۋە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ )ھﻪﺩﯨﺴﻰ(ﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ »ﺷﯧﺮﯨﻚ«
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﻟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
 .1ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺑﯩﻠﻤﺴﯩﺰ ﺋﺎۋﺍﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ :ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻗﯘﺗﯘﺑﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﺑﺪﺍﻟﻼﺭ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻰ
ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ھﻮﻗﻮﻗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﺟﻪﺗﻠﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ﺩەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﺎﺭ .ﺷﯘ ﻗﯘﺗﺒﯩﻠﻪﺭﺩە ،ﺋﺎﺑﺪﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺩەﭘﺘﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺩەﭘﺘﻪﺭ
ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺩەﭘﺘﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩەﭘﺘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭ )ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ( ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﻰ ﻏﺎﺋﯩﺒﺎﻧﻪ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ )ﺩﺍﺩ ﭘﯩﺮﯨﻢ( ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﭘﺎ  -ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﺩﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﯘ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ »ﺭەﺏ« ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﺭﺑﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﺪﯗﺭ.
 .2ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ )ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ( ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﻪۋﺭﯨﻠﻪﺭ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭ ،ﺳﯜﻣﻪﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﻧﺎھ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﺭ
ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﺴﻪ ،ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺷﯘ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻮﭘﯘﻏﻠﯩﺮﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ »ﺩﺍﺩ ﻏﻪۋﺳﯘﻝ ﺋﻪﺯەﻡ!« ﺩەپ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﭗ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻﻳﻰ  -ﺋﺎﭘﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ،
ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﻗﻪﺑﺮە ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭۋﺍھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ  -ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ» :ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﻪﺑﺮﺳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯕﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻪﺑﺮﺳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺭۋﺍھﻼﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ،
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﻪﻙ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺠﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﺵ ،ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺭەﺏ« ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ
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ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
 .3ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﻗﯘﺩﯗﻕ ﺑﺎﺷﯩﻐﺎ ﺗﻮﺧﯘ ،ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﻱ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪە
ۋە ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ۋﺍﺑﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ  :ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺷﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ۋە ھﻮﻗﯘﻕ
ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﺎﻳﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺟﺎھﯩﻞ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ
ﺭەﺑﻠﯩﻜﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!
 .4ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ :ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻣﺎﺷﺎﻳﯩﺨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻣﻪﻛﻜﺎﺭ ﺳﺎھﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﺪە
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ )ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﻰ( ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﻧﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺧﯘﺵ ﺩەپ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ،ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﮕﻪ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘپ ،ھﻪﻣﻤﻪﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﻣﻪﺧﭙﻰ  -ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ
ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺧﺎﺭ ﺗﯘﺗﯘپ،
ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ،ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺶ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘ
ﺳﻮﭘﯩﻼﺭ ) ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﯘﻝ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ( ﻏﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩ ۋە ﻣﯘﺭەﺑﺒﻰ ﺑﻮﻟﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
 .5ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ھﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ھﺎﻻﻝ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ،ھﺎﻻﻟﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ )ﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﭼﻪﻛﻠﮕﯩﻨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺩﯨﺴﯩﻤﯘ( ﺧﻮﺵ ﺩەپ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺮﯨﺶ
ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ،ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺋﺎﺷﯘ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﻮﻗﻮﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺑﻠﯩﻚ )ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ(
ھﻮﻗﻮﻗﯩﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ
61

ﺑﻮﻟﯘﻧﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺗﻪﻡ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺷﯧﺮﯨﭙﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺟﺎھﯩﻠﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﺳﺮﺍﻧﯩﻲ )ﺧﯩﺮﺳﺘﯩﺌﺎﻥ( ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻪھﯘﺩﻯ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺒﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﺍھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ( ۋە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﻪﺳﯩﻬﻨﻰ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ) .ھﺎﻟﯩﺒﯘﻛﻰ( ﺋﯘﻻﺭ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ«.
)ﺳﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ  -31ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺋﻪﺩﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺑﯩﺰ
ﻣﻮﻟﻼ ،ﺋﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺭەﺏ )ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺗﭽﻰ( ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ« ﺩەپ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﻣﻮﻟﻼ ،ﺋﯩﻨﺸﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ھﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ھﺎﻻﻝ ﺩەپ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻐﯘ؟ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﺋﻪﺩﻯ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﺋﯩﺘﻰ ﺋﺴﻼﻣﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻛﯘﻓﺮﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﯛﺵ
ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ :ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﯚﺟﺠﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻛﻰ؛ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻧﻰ ۋە ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ )ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ(ﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ھﻪﺩﯨﺲ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﺸﺘﯩﻦ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﯗﺷﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﺗﻪۋھﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ،ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯜچ
ﻗﯘۋۋەﺕ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ،ﺧﻮﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺷﯘﯕﻐﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﻻﻳﻰ  -ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯘﺭ) .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ھﻪﺩﯨﺲ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ،ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺩﯨﻨﻨﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ،ھﺎﻻﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﻪﻛﻠﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺷﯘ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺷﯘ ،ﺩەپ
ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻏﺎﺯﯨﯖﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ(.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮھﯩﻢ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە
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ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﺩە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪە ،ﺭەﺑﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺭەﺑﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪ ھﯧﭽﯩﻜﯩﻢ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯨﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﻟﯩﻘﺘﺎ )ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
)ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺩەپ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﻟﯩﻘﺘﺎ ﺍﷲ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻳﯜﺭەﻛﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻰ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻠﻜﻰ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ،
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ(
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺍﷲﻏﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﻤﻪﻥ〈) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ
 -163 ،-162ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ،ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ» :ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ  -ﺟﯘﺩﺍﻣﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺗﻘﺎ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﻣﯘﺷﯩﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ  -79 ،-78ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﻝ ﺋﯘﻟﯘھﯩﻴﻪﺕ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ھﻪﻗﻠﯩﻖ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ( ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ ۋە ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ »ﺋﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ! ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺵ
ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ «.ﺩەپ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ
ﺭﺍﺳﯩﺘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ »ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ« ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ )ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ ﺩەپ( ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺩەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ  10ﻳﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
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ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺸﯩﮕﻪ،
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻳﻮﻕ( ﺩەﯕﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ :ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯘﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ،
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ
ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ »ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪ )ﺍﷲ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯ( ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻮﻗﻮﻗﺘﺎ ۋە ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﭼﻮڭ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯜﺯﯛپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭﻭﻡ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ
»ھﯩﺮەﻗﻠﻰ«ﮔﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﯧﺘﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ» ،ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ« ﺩەپ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﺋﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!
ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺍﷲﻏﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ۋە ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭەﺏ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ( ،ﺍﷲﻏﯩﻼ
ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﻧﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺍﷲﺗﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ،ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺟﺎﺩەﻟﻪﺩە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪۋﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺷﯩﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ _ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﺎ ﺋﻮﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ _ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( -22) «،ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﯩﻠﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻡ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ(
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ〉 :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ – ﺟﯘﺩﺍﻣﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ۋە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ،ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ〈 ﺩﯦﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﻣﺘﻪھﻨﻪ  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
»ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ« ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺍﷲﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﯩﺪە ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺑﯩﺰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ〉 :ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ
ﻛﺎھﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻗﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ〈ﺩەپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ -36) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
»ﺗﺎﻏﯘﺗﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺗﺎﻏﯘﺕ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺗﺎﻏﯘﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻢ ۋە ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺗﺎﻏﯘﺗﺘﯘﺭ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ،
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﺎﻏﯘﺗﺘﯘﺭ ھﻪﻡ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﯩﺸﻰ ﺗﺎﻏﯘﺗﺘﯘﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺗﺎﻏﯘﺗﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﻟﻐﯘﭼﻰ ﺗﺎﻏﯘﺗﺘﯘﺭ.
ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻗﺮﺍﻕ ﺋﯩﺰﺍھﻼپ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻻﺯﯨﻢ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﻝ ﺋﯘﻟﯘھﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ( ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ ۋە ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺋﯘ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺯەﺧﻤﻪﺗﻨﻰ
ﺗﻮﺳﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ،ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ،
ھﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ،ھﯩﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ،ﻏﺎﻟﯩﺐ،
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ
ۋە ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ.
ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺍﷲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ،ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻻﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.1ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺋﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﭽﻘﺎﭼﺎﻥ
ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ
ﺩەۋﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ ۋە ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ،ﺯەﺭەﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ھﻪﺭ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺷﻪﺭﯨﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﯗﺵ( ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺳﻪۋەﺏ ﺷﯘﻛﻰ:
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ،ﻏﺎﻟﯩﭗ ،ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻪۋﺯەﻝ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ،
ﺭﻭھﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯘ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ«.
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪپ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﻳﻮﻕ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﻱ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰ،
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
.3ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪە ﺷﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ،ﺷﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەپ
ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ  .ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻧﻪﺩە ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ۋە ﺋﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﻗﯩﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺗﻪۋھﯩﺪﯗﻝ
ﺋﯘﻟﯘھﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺷﯘﻣﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘ
ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﺷﻪﻛﻠﻰ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯘﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ »ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﯘﻝ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ« ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﺰﯨﺸﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻏﺎﻳﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﺴﻰ ۋە ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.

ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪﺕ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ،
ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻏﺎﻳﯩﺒﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺯەﺭەﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﭘﺎﻻﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻻﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺯﺍﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪﻙ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﺪﯗﺭ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺭﺳﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺶ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﭘﻪﺭﯨﺰ .ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘپ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ 99
ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻻﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ۋە ﺧﯘﺩﺍﻳﻰ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە( ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﯗﺭ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ )ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﺍﷲ
ﺋﯚﺯﻯ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ۋە )ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯩﻦ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ :ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﺎﺭ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ» ،ﺩﯨﻦ«ﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﻯ ﺩەپ ھﯚﻛﯚﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ »ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ  :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﭗ :ﺧﯘﺩﺍ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺩﯦﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺳﯩﻠﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺩﯦﮕﯩﻦ ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺩەﺭﺩﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻠﻰ
ﺩەپ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ  :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﯘﺷﯘ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﭼﯜﻣﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻮﺭﺍپ :ﭼﯜﻣﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ؟ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ :ﺋﻰ ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ) .ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺩﯦﺪﻯ «.ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﯘﺭﺗﻪﺩ )ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﯘﭼﻰ( ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺩەپ
ھﯚﻛﯚﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،
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ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ  -ﻣﺎﻝ ،ﻳﯜﺯ  -ﺋﺎﺑﺮﻭﻱ ،ھﻮﻗﻮﻕ ،ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﻨﻰ
ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ
ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ )ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ( ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ،ﻛﯘﻓﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯘﻕ.

.1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺯﺍﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻗﻜﯩﻦ ﺩەپ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ) .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭ؟ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ؟
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ( ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮ ،ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﺳﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺴﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﯩﻤﯘ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ
ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﺘﯘﺭ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ )ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻐﺎ( ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺍﷲﻧﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ۋە ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ!« )ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -180
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺍﷲ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ.
ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺯﺍﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەپ ﻳﯜﺭﺳﻪ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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.2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺪﻯ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ.ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﯘ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ،
ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ ،ﺩەپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘﺩﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﯘﻓﺮﻯ ۋە ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻪﻧﺰﯨﻬ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﺵ( ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯛﺳﻪ( ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﻰ ۋە ھﻪﻗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﻛﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﺪﻯ،
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﯧﭽﯩﭗ »ﻗﻮﻝ«ﻧﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺭﯛﺵ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯜﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ ،ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯜﺷﺘﻪﻙ ﺧﺎﺗﺎ
ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ »ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﺵ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﻟﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﺍﷲ ﺋﻪﺭﺷﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯛﺵ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﻋﻠﻮ« )ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﻖ(
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ۋەھﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﻪھﺮﻯ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭ )ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ۋە
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻼﺭ( ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﺵ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ )ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯛﮔﯜﭼﻰ(ﻟﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﻟﻼﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻪﻡ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯩﺪﻯ.
 .2ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺋﯟﯨﻠﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯛﺵ(
ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺋﯟﯨﻠﮕﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ،ﺟﺎﭘﺎ ۋە ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻛﻪ ﻻﻳﯩﻖ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﺵ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
 .3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯘﺗﯘﺵ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻗﭽﯩﭗ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
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ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﯘﺷﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺍﷲ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺍﷲ ﺑﯩﺮ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ «.ﺷﯘﯕﺎ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ۋە ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪەﻙ ﺩﯦﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ۋە ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﯦﺴﻪ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺴﺘﯩﯟﺍﺳﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺩەﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ) .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ( ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﺍﷲﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.4ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﯨﻖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺧﺎﻟﯩﻖ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺯﺍﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ )ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ( ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﺘﻪﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭﻣﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻤﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ۋە
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻠﮕﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺋﻮﺧﺸﯘﺗﯘﺵ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﺋﯟﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ،ﺋﯚﺭپ -
ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ،ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ۋە ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺪﻯ.

 .3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ،ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ:
»ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺭﯨﺰﻕ
ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺭﯨﺰﻕ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ( ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ  -56ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ
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-58ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ) .ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭھﯩﻴﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯚﮔﯜﺗﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ( ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﺍﷲ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﺶ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﻛﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ھﺎﺯﯨﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە
ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻏﯩﻼ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ؟ ﺟﺎۋﺍﺏ :ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪە
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺗﻮﻧﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪھﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻝ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.

.1ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ
ﻗﻪﻟﺐ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ )ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺪﯨﻴﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ )ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ( ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ )ﺍﷲﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ( ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ،ﺩﯨﻞ ،ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ،ھﻪﺭﻛﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 (1ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ،
ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﻛﻪﺕ،
ﺋﻪﻗﯩﺪە )ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ( ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻜﻪ ،ﺭﺍھﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ،
ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ۋە ھﻪﺭ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻰ ۋە ھﯚﻛﻤﻰ )ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ( ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
71

ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ!
ﺍﷲﻏﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -136ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﺭەﺏ )ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ(
ﺩەپ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ
ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﯘﭼﻰ( ﺩەپ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ )ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺵ ،ﻧﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﯘﺭەﺑﺒﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ ﻳﺎﻛﻰ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﺟﺎﺯ ھﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ،ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩە ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪۋەﺏ ۋە ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﺰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(.
 (2ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﯚﺯ ۋە ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ھﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﺩە» :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
) -165ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﺍ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ،
〉ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ،
)ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ( ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ -31) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﻢ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺋﻰ ﺍﷲ! ﻣﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ! ﺋﻰ ﺍﷲ!
ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ -
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻦ!«
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎ ۋە ﺍﷲ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﺮﻯ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺳﯚﺯ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ »ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘۋەھﻬﯩﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻧﻰ ۋە ﺭەﺋﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ
ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺑﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﺋﻮﻱ  -ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮﺳﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘ ﺩﻭﺳﺖ
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ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻪﻙ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺶ،
ﺧﯘﺷﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ۋە ﺍﷲ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻏﺎ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (3ﺧﻪﺷﻴﻪﺕ ۋە ﺧﻪۋﻑ )ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ(
ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﮔﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪەﺩە:
»ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ!« ) -44ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨﻨﻼ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ.
ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﯨﻜﻰ »ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ )ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ،
ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ!« ) -175ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ )ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ  -ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯜﻟﯜﻛﺘﻪ» :
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺗﻜﻪ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-12) .
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻏﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋﺍﺟﯩﭗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (4ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ .ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺋﯜﻣﯜﺩﻛﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻔﺘﻪ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﺎ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯗﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻼھﯩﯖﻼﺭ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھﺘﯘﺭ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ( ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﯘﻥ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ -110) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺍﷲﻧﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲﻧﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ  -21ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺘﺘﻰ) ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ( ﺋﯜﻣﯜﺩ
ﻗﯩﻠﯩﭗ) ،ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  -90ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗپ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺩەۋەﺗﺘﯩﻦ( ﺑﯘﺷﯩﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﺪﺍ ) ﺍﷲﻏﺎ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﯩﻦ«.
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺸﯩﺮﺍھ  -7ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻻ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺧﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ)ﻧﯩﯔ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﺪﯗﺭ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺳﻪﻥ〈) «.ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -26ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (5ﺋﯩﻨﺎﺑﻪﺕ .ﺋﯩﻨﺎﺑﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﯨﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ -54ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺳﺎپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺑﺎﻏﻠﯩﺸﻰ ،ﺭﯨﻐﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ،ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺧﺎﺗﺎﺩﯗﺭ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻛﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻘﺘﯩﻦ )ﺗﻪﻗﺴﯩﺮﺍﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (6ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ .ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﺳﺎﯕﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﺋﺎﺯﺍﺭ -ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ )ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ،ﺍﷲ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ(
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ -48ﺋﺎﻳﻪﺕ(
»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻗﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!« )ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪ
-23ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«،
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻻﻕ -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻟﻰ )ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ( ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ -12ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺭەﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
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ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯚﻟﯜﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯚﻟﯜﻧﯜﺵ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ،
ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

 .2ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻝ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ
ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻝ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ
ۋە ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻨﯩﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 .1ﺩﯗﺋﺎ .ﺩﯗﺋﺎ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﯩﻤﯘ ،ﺯەﺭەﺭ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﯩﻤﯘ ﺋﯩﮕﻪ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺗﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺩﯗﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺷﻪﻛﻠﻰ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ ﺩﯗﺋﺎ» .ﺩﯗﺋﺎ
ھﻪﻡ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ھﯩﺴﺎﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﺗﯘﺗﯘپ،
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗ ،ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻛﯩﻢ ۋە ھﻪﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
)ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻛﯜﺭﯗﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﻪﺟﯩﺪﯨﺪە ۋە ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ
ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﻰ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ ﻛﯚﺭﯗﻧﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺳﻪﺟﺪﯨﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗ – ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ،ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ – ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ۋە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯗپ
ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ )ﭘﺎﻻﻧﻰ ،ﺩﺍﺩ  (..ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎ
) ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ (.ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯜﺭە ﺟﯩﻦ  -18ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ۋەﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ھﺎﺟﻪﺕ – ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ ،ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ )ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ( ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﻓﯩﺮ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ
ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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 .2ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﺋﺴﺘﯩﻐﺎﺳﻪ) .ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﺎچ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ،ﺳﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ۋە ﻗﯘۋەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺋﺴﺘﯩﻐﺎﺳﻪﻣﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻢ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ،
ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻤﯘ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯗپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ :ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻧﻪﺥ ﺑﺎﺭ ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ۋە
ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﺩەﺭﺩ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﭼﯘﻧﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺍﷲ ﻗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺒﺎﺩەﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ.
 .3ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﺷﻤﯘ
ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟﻪ -
ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )ﺋﯚﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻧﻪﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﻭھﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ
ﺗﯘﺭﯗپ ﺭﻭھ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﻰ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ)» :ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ( ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ  -5ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩەپ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھﻘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﺷﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ).ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ(.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﻣﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺗﯩﻠﻪﺵ )ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ(ﻣﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ
ﺋﺴﻼﻣﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﻗﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 .4ﻧﻪﺯﺭە .ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ۋﺍﺟﯩﭗ )ۋەﺯﯨﭙﻪ( ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﻳﯘﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﺎۋﺍﺑﻠﯩﻖ ﺋﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﻰ ﺍﷲ!
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ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﻣﻨﻰ ﻗﯘﻟﯘﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺒﺎﺩەﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺯﺭە
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﻪﺯﺭﯨﺪە ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪپ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ( ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪ  -20ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻧﻪﺯﺭﯨﮕﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ» :ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ( ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﻝ  -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ( ﻏﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ«.
)ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -270ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪﺯﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ۋە» :ﻧﻪﺯﺭە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﻪﺯﺭﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯘﻧﻜﻰ
ﻧﻪﺯﺭە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە :ﺑﯘ ﻧﻪﺯﺭەﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻣﯩﻴﺘﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯩﻴﺘﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﺋﻮﻳﻼپ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﻪﺗﺌﻲ ﺧﺎﺗﺎ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺧﻮﺵ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺯﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ۋﺍﻱ ﺋﺴﯩﺖ! ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﻳﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 .5ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﺎﻝ ﺑﯘﻏﯘﺯﻻﺵ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﺟﯩﺪە ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﺘﺎ ،ﻳﯩﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘۋﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪە ،ﺗﻮﻳﺪﺍ ،ﭘﯧﻘﯩﺮ،
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯚﺵ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺯەﺑﻬﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺯەﺑﻬﯩﻠﻪﺭ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ،ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻙ
ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻣﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭۋﺍھﯩﻐﺎ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺸﻰ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ۋە
ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻻ  -ﻗﺎﺯﺍﻧﻰ ﺩەﭘﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﺗﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ۋە ھﻪﻡ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﯩﺮە ﺋﻮﻳﻨﺎپ ،ﺟﯩﻦ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ،ﺳﯩﻬﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺭەﺩﻧﺎﻣﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ،ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەﺭەﺥ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ ،ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ
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ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻝ ۋە ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻤﯘ ھﻪﻡ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ ،ﺍﷲ ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.
 .6ﺭﻭﻛﯘ ،ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺭﻭﻛﯘ ،ﺳﻪﺟﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﻪﺭ ﻛﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ﺭﻭﻛﯘ ،ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺯەﺭﺭﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ() ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﯩﺶ -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ  -ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻼﺵ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯘﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯚﺗﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە
ھﻪﺝ-77ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻞ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻞ ۋە ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻞ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -43ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻳﯘپ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﻛﯘ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲ ﻗﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺸﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ( ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ )ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ( ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -116ﺋﺎﻳﻪﺕ.
.7ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ .ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ھﻪﺟﺮﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ .ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺗﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ »ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺋﯚﻱ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ) «.ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ -29
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﺵ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯖﻼ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯗﺭ.
ﺭﯗﻛﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻰ )ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﺒﯩﻲ _ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﻰ( ﺳﯚﻳﯜﺷﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯜﺗﯩﮕﻪ »ھﻪﺟﺮﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ،ﺭﻭﻛﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻰ«ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺵ ،ﺗﺎﻡ ،ﻗﻪﺑﺮە ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯ،
ﻣﯘﻧﺎﺭ ،ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺳﺎۋﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺩەپ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﺑﻮﺳﯘﻏﯘﻟﯩﺮﯨﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﮔﯜﻣﺒﯩﺰﯨﻨﻰ ،ﺩەﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻻ  -ﻗﺎﺯﺍ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﻳﺴﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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 .8ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺭﻭﺯﺍ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ،ھﻪﺝ ،ﺋﯚﻣﺮە ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ،ﺋﯩﺘﯩﻜﺎﻑ ،ﺟﯩﻬﺎﺩ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ۋە ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ( ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ _ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮەﺳﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﻏﺎ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ ﺍﷲ )ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ( ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺯﯨﺖ ۋە
ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ.
 .9ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﺳﯜﺭە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
-33ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ )ﻛﯘﻓﺮﻯ ،ﻧﯩﻔﺎﻕ ۋە ﺭﯨﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺸﻼﺭﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﻏﺎ
ﺋﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﻳﺎﻛﻰ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺍﷲ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺩﯨﻦ
ﺋﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﺍﷲ ﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻕ.
 .10ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻼ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» :ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﺍﯕﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ،ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ!« ﺩﯦﺪﻯ).ﻣﯘﺗﺘﻪﭘﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ» .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ).ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ » :ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻻﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺯﺯﺍ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩەﺭھﺎﻝ
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〉ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﻟﻠﻪ〈 ﺩﯦﺴﯘﻥ !« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﭘﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﯘﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺵ،
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﭼﻜﻪ،
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ »ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ۋەﺳﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪەﻕ ﺋﯩﺰﺩﯨﺶ ﻻﺯﯨﻢ،
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﭽﯘ؟ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﻻﺯﯨﻢ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘپ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.

ۋەﺳﯩﻠﻪ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ »ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻕ ،ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ  .ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘپ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﺪﺍﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﭽﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﺪﺍ »ۋەﺳﯩﻠﻪ« ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ.
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﻪ ،ﺩەﺭﯨﺠﻪ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻤﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯨﻴﻠﯩﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ » :ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ! ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻱ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻻ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻥ .ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭﻣﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ
ﺩەپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺷﯘ ۋەﺳﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻜﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﻪﺗﺘﻪ »ۋەﺳﯩﻠﻪ« ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﯩﺌﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯩﺴﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺯەﺭەﺭ
– ﺯەﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﺷﻪﺭﺗﺘﯩﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 .1ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﻟﮕﯜﭼﻰ ﺯﺍﺕ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 .2ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﯩﻼ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 .3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﺎﻟﯩﻬ )ﺍﷲ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭ.
ۋەﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ.
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 .3ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﺎﻟﯩﻬﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻛﻪﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻻﺯﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯩﺪﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻝ )ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ( ﺍﷲ ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﺎﻟﯩﻬﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﻪﺭ
ﻳﻪﺭﺩە ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ)ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ(ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ﺍﷲﻏﺎ )ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ(ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯕﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪ
-35ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ  -57ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﻼھ ﺩەپ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ(
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﺋﯘﻧﯩﯔ( ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭﯨﺰ ،ۋﺍﺟﯩﭙﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻠﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ۋە ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﻧﺌﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﻪﺳﻪﺑﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ،
ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺭﻭﺯﺍ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ،ھﻪﺝ ،ﺋﯚﻣﺮە ،ﺟﯩﻬﺎﺩ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯘﻡ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﺎﺷﯘ ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ )ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻻ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﺎ( ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯨﯟەﺭﮔﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺯەﺭ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.

ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ۋە ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ )ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ( ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﮕﺴﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻧﺌﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺧﺎﺗﺎ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ.
ﺧﺎﺗﺎ ۋەﺳﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﻮﻏﺮﺍ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
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ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﺗﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ:
 (1ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﻝ  -ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﺎﻱ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﯘﻝ  -ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
 ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺋﯩﻨﯩﻘﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎ ۋە ھﺎﺭﺍﻡ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ. (2ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺗﯘﻧﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﻪﺭ ﺳﺎھﯩﺮ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺟﯩﻦ ﻣﻮﻟﻠﯩﺴﻰ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﻪﻛﻠﻰ
ﺗﯘﻣﺎ ﻳﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ،ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎھﯩﺮ ھﻪﻡ ﺟﯩﻨﻜﻪﺷﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻡ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  ......ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ،ھﺎﺭﺍﻡ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ.
 (3ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﻝ  -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻏﭽﻰ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ! ﺟﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ،
ﺩەﻳﺪﯗ .ﭼﯩﺮﺍﻏﭽﻰ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺋﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺩەپ ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ .....ﻳﺎﻕ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋﺍﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ.
 (4ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺩﻭﺍﺭ – ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻣﺎﺯﺍ ﻏﻮﺟﺎﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺷﯘ ﻣﺎﺯﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ! ﺋﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ
ﺋﺎﻟﻪﻡ! ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻦ ،ﺩەﺭﺩﯨﯖﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ! ﺋﯘ ﻣﺎﺯﺍﺭ ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﯩﺰ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ
ﺩەﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﺸﯩﻐﺎ ﻣﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ :ﻗﻪﺗﺌﻲ ﺧﺎﺗﺎ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﺎﺯﺍﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
 (5ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭ ،ﺩﺍۋﺍ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻥ
ﺋﯩﭽﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﺳﺎﻗﯩﻴﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺷﯩﭙﺎﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺭﺍﻗﺘﻪﻙ ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﯩﺮﯨﻤﯘ؟ _ ﻳﺎﻕ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 (6ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﺖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﺴﺎ،
ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺩﯨﻴﯩﻠﺴﻪ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺘﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ھﺎﺭﺍﻡ
ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻳﯜﻛﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﺳﭽﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﮔﯜۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻘﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﮔﯜۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
 (7ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺟﯩﻦ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻮﺍﺭپ ﺗﯩﮕﯩﯔ ،ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪڭ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺗﻪﮔﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎھﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯘﻻﻣﺪﯗ؟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻡ.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ،ﭼﺎﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟەﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ،ﭼﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ ،ھﯜﻧﻪﺭ  -ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﻰ ،ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻛﯩﺮﺍﻛﻪﺷﻠﯩﻜﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﺵ ،ﺑﯘﻻﺵ ،ﺗﺎﻻﻥ  -ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ
ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻻﺷﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﺎﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ
ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﯩﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﺋﻜﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮﯨﭽﯩﺴﻰ ھﻪﻡ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﺟﯩﺮ
ﻧﻪﺳﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩە .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺵ .ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺵ.
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰﺩﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯗپ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ
ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ھﻪﻡ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە
ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ،ۋەﺳﻠﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ،
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘﺩﺩﯨﺴﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ〉 :ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ) ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ(
ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻤﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﯩﻤﻪﻥ ) «〈.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ(.

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ
 .1ﺋﯩﻤﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩﯨﺮﮔﻪ ﺋﺸﯩﻨﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ۋە ﻣﯘﺍﺭﺩ – ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺮﺍﻗﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ
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ﺑﻮﻟﯘپ ۋە ﻣﻪﺩەھﻠﻪپ ،ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -18ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ(〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!
ﺑﯩﺰ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ〈 ﺩەﻳﺪﯗ «.ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -193ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ 〉ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ( 〉ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩەپ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ 〈.ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﻰ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ۋﯨﺴﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ »ﺋﻰ ﺍﷲ ! ﻣﻪﻥ
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ۋە
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ،ھﻪﻣﻤﻪ ھﺎﺟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ )ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ( ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ۋە ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ،
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ «.ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ » :ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺟﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻳﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ھﺎﺟﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ۋە ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩ ﻳﻮﻕ ،ﺳﻪﻧﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ھﻪﻗﻠﯩﻖ
ﺩەپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﯩﻤﻨﻰ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪەڭ ۋە ﺳﯧﻨﯔ ﺋﻪﻟﭽﻪڭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﯨﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ )ۋﺍﺳﺘﻪ( ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺸﯩﯖﻨﻰ ،ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻥ ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ،
ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﭼﻮڭ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ.
 .2ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﯜﭼﯩﺮﺍﻗﺘﯘﺭ  .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻪﻙ
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺵ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺗﺎﭘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺑﻪﺵ
ۋﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍپ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻣﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
)ﺗﯩﺮﻣﯩﺰ ،ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ(.
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 .3ﺭﻭﺯﺍ
ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ،ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻧﻪﺳﻪﺋﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻧﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ :ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻻﻱ« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ »ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚپ
ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ( ﻧﻪﻗﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯩﯔ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﯩﭙﺎﺭﺩﯨﻦ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻗﺘﯘﺭ )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ( «.ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯗﺭ .ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﻧﻪﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺭەھﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ «.ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ »ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .4ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺍﷲ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻻﻝ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ،ﻣﺎﻝ ﻣﯜﻟﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﯩﻤﯘ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺭﺍﺩﻧﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﯩﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺗﻮۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ!« ﻳﻪﻧﻪ» :ﺳﯘ
ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
.5ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﺮﺍﻗﻰ ۋە
ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺮﺍﻗﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ھﻪﺝ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ
ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﯩﺪەﻙ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ
ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﯘﺭﺍﺩ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺟﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ.
 .6ﺋﯚﻣﺮە ) ﻧﻪﭘﻠﻪ ھﻪﺝ ( ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﭘﻪﺭﯨﺰ ھﻪﺟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻪﻓﺎ
ﺗﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭۋە ﺗﯧﻐﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﭼﯜﺭﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯩﻘﻰ ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ  -ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺩﯗﻏﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ(.
 . 7ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ )ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋەﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﺋﻪۋﺯەﻝ )ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ(
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯗﺭ .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ  100ﺩەﺭﯨﺠﻪ ﺑﺎﺭ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩەﺭﯨﺠﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ
ﺑﺎﺭ« ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪڭ ﺳﯧﭙﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ  60ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺧﻮﺵ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ«»،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ«» ،ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻳﺎﺵ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺧﯘﺩﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ )ﺟﻪﯕﺪە(
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
 . 8ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋەﺳﯩﻠﻪ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺗﯩﻼۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺗﻪﯕﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩﺩﯨﻦ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺭﺍھﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻻﺋﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﻮﺭﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﺎﺭ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﯖﻼﺭ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ )ﻟﻪﻓﺰﻯ ۋە ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ( ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ «.ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ
ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺵ )ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎھﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﯩﭗ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘ! ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯩﻼۋەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟەڭ ﺳﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺲ.
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.9ﺯﯨﻜﺮﻯ -ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ۋە ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ( ۋە ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ )ﭘﺎﻙ ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺗﻮﻧﯘپ
ﺗﻪﺋﺰﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪ ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪﻣﺠﯩﺪﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﺵ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪۋﺯەﻝ
ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ،ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ،
ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺕ ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ« ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺗﯩﻠﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ھﯚﻝ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﺘﺎ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺯﯨﻜﺮﯨﻼﺭﻻ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺯﯨﻜﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺯﯨﻜﺮﻯ )ھﯚﻛﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺭەﻗﯩﺴﻠﻪﺭ( ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﺍﷲﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻡ«
ﺩﯦﺪﻯ.
 .10ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﻮﻗﯘﺵ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮڭ ۋە ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ» :ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ «.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻳﻪﻧﻪ» :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﯕﯩﻼ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ:
»ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯔ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺑﯩﻦ ﺋﻪۋﻑ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ ،ﺧﻮﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺳﻪﺟﺪﯨﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺍﷲ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ؟ ﺩەپ ﻗﻮﺭﻗﺘﯩﻢ .ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ» :ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻢ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﺎﯕﺎ» :ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺳﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯘ
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ«
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .11ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻐﺎ ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ) .ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ() ،ﺋﻰ ﺧﯘﺩﺍ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ( ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ( ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ )ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ( ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە )ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ( ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ) «.ﺳﯜﺭە
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ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ -18ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -17ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ( ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ،
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ )ﺍﷲﻏﺎ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ) ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ۋە ﺳﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺍﷲﻧﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺪﯗ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ
-135ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ
ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ،ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ )ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﻪﻥ( ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﻪﯕﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﯧﻴﯩﺘﺴﺎ )ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ،
ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.ﺋﻪﺑﯘ
ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ،ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﯘﺭﺍﺩ  -ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘپ ﺷﯘﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﺎﻻﻧﻰ  -ﭘﯘﺳﺘﺎﻧﻰ ھﻪﻗﻘﻰ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
.12ﺩﯗﺋﺎ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ( ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﺎﺟﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺩﯗﺋﺎ  -ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ )ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ
)ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ(« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ -60ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ:
»ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﻪﻥ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ( ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -186ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ« ،ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉:ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ )ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ
)ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺧﺎﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ〈) «.ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ  -60ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
ﺋﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼپ،
ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﯩﻠﻪﻛﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻳﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﻪﺥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﻳﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ »ﺍﷲ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯜچ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ
ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﻧﻪﺥ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﺥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﻳﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪڭ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ» :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﯗﺋﺎ
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ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺭ؟« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ﻛﻪﯕﺪﯗﺭ .ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ،ﻧﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ«.
 .13ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺭﺍۋﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ« ﺩەپ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە
ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯜﻟﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ! ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ!« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯﺩەﻙ ﺳﺎﻗﺎﻳﺪﻯ.
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ» :ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎ ،ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ) .ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ،
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ( ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﮔﻪ» :ﺋﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ« ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻕ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ :ﺋﻰ ﺧﯘﺩﺍ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻞ! ﺩەﻳﺪﯗ ۋە ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺪﯗ«،
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
 .14ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ  ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ-ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯗﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
» (1ﻳﺎﺫﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻡ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺍﷲ! ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﻣﯘﺭﺩﯨﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ« ،ﺩﯦﺪﻯ.
» (2ﻳﺎﺭﺍﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ« )ﺋﻰ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ ﺍﷲ!( ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻳﺎﺭﺍﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ«
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ﺩەپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ )ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ( ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ.
ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ »ﺋﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﮕﻪﻡ«ﻧﻰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﯩﺘﺴﺎ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ ،ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﺋﺎﻝ ،ﺩەﻳﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ.
 (3ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﺧﺎﺱ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻰ ﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺋﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ
ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ
ﺋﯩﻴﺎﺵ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ :ﺋﻰ ﺍﷲ!
ﺩەپ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ» :ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺴﯩﻢ  ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
» (4ﻳﺎﺭَﺏ ،ﻳﺎﺭَﺏ ،ﻳﺎﺭَﺏ« )ﺋﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﯩﮕﻪﻡ!( ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﻰ
ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ ،ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺩﯦﺴﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻰ ﺑﻪﻧﺪەﻡ ،ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ!
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯔ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
 (5ﺋﻰ ﺍﷲ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺳﯧﻨﻰ ﭘﺎﻙ ،ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﻪﻳﯩﭗ ۋە ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺑﻪﺯﺯەھ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ )ﺋﺎﺳﯩﻴﻼﺭﺩﯨﻦ( ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ
ۋەﺳﻠﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺑﯩﻦ ﺋﻪﺑﻰ ۋەﻗﻘﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ »ﻻﺍﻟﻪ
ﺍﻻﺍﻧﺖ ﺳﺒﺤﻨﻚ ﺍﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ« )ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺷﯘﺩﯗﺭ( .ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﷲھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ  99ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﺎﺟﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺳﯧﺨﻰ ۋە ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﻰ ﻛﻪﯕﺪﯗﺭ .ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯗﺳﯩﺪﺍ:
»ﺍﷲﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺷﯘ )ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ -ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ(
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ« ،ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -180ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .15ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ
ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺗﯩﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯜﻣﯜﺩﺳﯩﺰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ۋە ﺳﻪھﯩﻬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺋﯜچ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﭼﯜﺷﯜپ ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ
ﺋﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ۋﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ
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ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ ،ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ«.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ،
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺷﺎﺧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺸﯩﻐﯩﻤﯘ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ھﯚﻝ ﺗﻮﭘﺎ
ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺍﷲ ﺭﯨﺰﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﺩﻯ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺳﻪھﯩﻬ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ.
ﻗﻪﻟﯩﺐ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
.16ھﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯘﺭ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ھﺎﺟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ  -ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯘﺭ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎ )ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ( ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋﺍﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ )ۋﺍﺳﺘﻪ( ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻏﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ۋﺍﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ
ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭەﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﮕﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯ
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ،ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ〉 :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﭽﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﺑﯘﺯﯗﺷﯩﯖﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ〈،
ﺩﯦﺪﻯ .ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﯩﻢ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﻪﺭ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻰ ﺍﷲ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﻰ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ! ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﻏﺎﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯘﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﺗﺎﭘﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ( ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ )ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋﺍﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ
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ﺋﯚﺭﯛﺗﻜﻪﻥ ،ﺧﺎﺗﺎ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯧﻠﯩﭗ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ،
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ)ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﮕﻪ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ( ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﻳﺮﻯ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋەﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ:
 .1ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺍﷲﻏﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺩﻭﺯﺯﺍﺧﺘﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯗﺭ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ» :ﺋﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻏﻮﺟﺎﻡ!ﻳﺎ ﻏﻪۋﺳﯘﻝ ﺋﻪﺯەﻡ! ﻳﺎ
ﻧﻪﻗﺸﯩﺒﻪﻧﺪﻯ ﭘﯩﺮﯨﻢ! ﻗﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘڭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﯔ،
ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﺎﻻﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﯔ« ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺗﯩﻞ ،ھﺎﺭﺍﻡ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ،
ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ ﺋﯩﻼھ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ( ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ
ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -72ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
 .2ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺯﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ،ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﺎﺭﺍﻡ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺯﺭە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ» :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻏﻮﺟﺎﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﯩﻢ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻢ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﻧﻪﺯﺭە ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﻧﻪﺯﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺯﺭە ۋە ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺶ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺯەﺑﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﮔﯜﻣﺒﻪﺯ ﻗﺎﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﻳﻮﭘﯘﻕ
ﻳﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ ﺯﯨﺖ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻣﯩﺸﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ »ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ« ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە ﺗﻪۋھﯩﺪﺗﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭەﺯ -
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ »ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ« ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ۋە
ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
 .3ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻣﺎﻝ ،ﺟﺎﻧﯟﺍﺭ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﺗﯘﻧﯘﻏﺎﻥ ۋە ﻛﯚﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ﻣﺎﺷﺎﻳﯩﺦ ،ﺷﻪھﯩﺪ ﺋﯩﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﻳﻠﻪ-ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﺎﻻ ،ﻗﻮﻱ ،ﺗﻮﺧﯘ ،ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﺑﺮﻯ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ
ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻣﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻧﺌﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺷﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
 .4ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ .ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ۋەﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭ ،ﺳﯜﻣﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ )ﺩﯗﺋﺎﺧﺎﻧﯩﺪﺍ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻗﻪﺑﺮﻯ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ
ﻗﻮﻧﯘﺵ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﻪﺑﺮە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﺪﯨﻦ )ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺩﺍﺩ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﻪﺑﺮﻯ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ،ﺋﯜﻣﯜﺩ ،ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ( ﺑﯩﺮ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻪۋھﯩﺪﺩەﻙ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﯨﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻣﻮﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!
 .5ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ» :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«
ﺩەپ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯘﺭ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﺎﻻﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎ ﭘﺎﻻﻥ ۋەﻟﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﯨﻨﻲ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ )ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ(ﺩﯨﻤﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ۋە
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ» :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻰ ﺍﷲ ،ﺋﻰ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ! ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ۋە ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ! ﺋﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﮕﻪﻡ!«
ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺷﯘ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ!« )ﺳﯜﺭە
ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -180ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ» :ﺋﻰ ﺧﯘﺩﺍ! ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪەﯕﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ،
ﺗﺎﺑﯩﺌﻨﻼﺭﻣﯘ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺭﺍﺩ  -ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ھﺎﺟﻪﺕ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -38ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ:
»ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﺩﺍ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﯗﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﯜﺗﺘﯘﻕ(« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺗﺎﺯﯨﻼﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ ﭘﺎﻻﻥ  -ﭘﯘﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ ﺋﻪﺑﯘ ھﻪﻧﯩﭙﻪ ﺭەھﻤﻪﺗﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﻨﯩﯔ
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»ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە »ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺍﷲﺩﺍ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ» ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﻪﺯﻟﻰ ،ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ،ﺩەپ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -36ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ )ﺍﷲ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ،ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺗﯩﻠﻪﻛﻨﻰ ،ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﻛﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻨﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﻛﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ۋە ﺗﯩﻠﻪﻙ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﺋﻰ
ﺍﷲ! ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ﻳﺎﻛﻰ »ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ ،ﭘﺎﻻﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ!«
ﺩﯦﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻳﻮﻕ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺩﯗچ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜچ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
 .1ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﺎ ﺳﺎھﻪﺑﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚﺯﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ!« ﺩﯦﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ
ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ» :ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ!« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ۋە ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ!«
ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻛﯚﺯﻯ ﺳﺎﻗﺎﻳﺪﻯ) ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻰ ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻦ ،ﺩەپ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺷﯘﻛﻰ :ﺑﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ،ﺩﯦﺴﻪ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﮔﻪپ ۋە ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯘﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ،
ھﻪﻡ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ )ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﻪﺥ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻪﻣﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﻮڭ ﺷﻪﺭﺕ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺩەپ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺭﺍۋﺍ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺑﯘ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ھﺎﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺭﺍۋﺍ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻰ ﻏﻮﺟﺎﻡ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ،ﺩﺍﺩﺍ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﯩﻢ ﺩەﺭﺩﯨﻤﮕﻪ ﻳﻪﺗﺴﯩﻠﻪ! ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﻴﺒﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻡ ھﻪﻡ
ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺍﷲ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﻏﻮﺟﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ۋە ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ۋە
ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ «،ﺩەپ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺑﺎﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎۋﺯﯗﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻕ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯚﻣﺮە ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺯﯗﻳﯘﻡ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﺎﻥ ﺗﻮﺷﯘپ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯘﻣﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ!
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﯕﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﭘﺎﻻﻥ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻨﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ .ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ
ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺑﯧﻠﻪﺕ ﺗﻪﮔﺪﻯ .ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﻬﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼ.
 .2ھﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺪﯗﺭ .ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ھﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ
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ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﻤﺎﻱ ﻗﯘﺭﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ھﺎﻳﺎﺕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﯩﻼﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﯔ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﻯ ۋە
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰ
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﺎۋﺍپ :ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺋﻰ ﺍﷲ ! ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻻﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻣﯘ
ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻢ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻰ ﺍﷲ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﺗﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ؟ !
 .3ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ » :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﺎﻻﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﺩﯦﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺟﺎۋﺍپ :ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺯەﺋﯩﭗ ھﻪﺩﯨﺲ ،ﺯەﺋﯩﭗ ھﻪﺩﯨﺲ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﭘﺎﻻﻥ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﻰ ﺍﷲ ! ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ» :ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺪﯨﯔ «،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﻪۋەپ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ.
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻣﯘ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﮔﻪ ﻣﯧﯖﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻪﺵ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩەپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪﺥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﯩﯩﺘﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
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ﺑﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ،ﺧﺎﺗﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ،
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺯەﺋﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ» :ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ«
ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﺴﯩﺰ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯛڭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺳﻪﻥ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺎﻡ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﺘﺎ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺯەﺋﯩﭗ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺑﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ
ﺭﺍﺳﺖ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺯەﺋﯩﭗ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺩەﺳﺘﻪﻙ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ ،ﺳﯜﺯﯛﻛﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﯗﻏﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.

ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘپ ﭼﻮڭ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭھﯩﻴﻠﻪپ ،ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﺧﺎﺗﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﯗﻕ.
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻳﺎﻛﻰ ھﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻠﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺳﯚﺯﻯ »ﺷﻔﻊ« ﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﻪﻧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
»ﺟﯜﭘﻠﯩﻤﻪﻙ« ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە ،ﻳﻪﻧﻰ ھﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﯜﭘﻠﻪپ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯ  -ﺩﺍﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -85ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ )ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ(
ﻳﺎﺧﺸﻰ )ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻥ )ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
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ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ
ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﺷﺌﻪﺭﻯ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ:
»ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! )ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ( ﺋﻪﺟﺮﻯ
ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻗﻘﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻘﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -2ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ...» :ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ۋە ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ «.ﺩﯦﺪﻯ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺟﺎﺯﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ﻳﻪﺗﺴﻪ ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﯩﻤﯘ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﮕﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.

ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﺧﺸﯘﺗﯘﺵ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﭘﯘﻗﺮﺍﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ
ﻛﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺍﷲﻏﯩﻤﯘ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻻﺯﯨﻢ ﺩەپ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎ -
ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪپ:
»ﺋﻰ ﻏﻮﺟﺎﻡ ﭘﯩﺮﯨﻢ! ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ!« ﺩەپ ﻏﻮﺟﯩﻨﻰ
ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺪﯗ» ،ﺋﻰ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﭘﺎﻻﻧﻰ! ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻤﻐﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ )ۋﺍﺳﺘﻪ( ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ!« ﺩەپ ﺭﻭھﻘﺎ ﺧﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻪۋھﯩﺪﻯ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯜﺯﯛﺗﯜﺵ ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺴﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ» :ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ،
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟« ﺩەپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ )ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﮕﻪ(
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ.
 .2ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯘﺗﯘﺵ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﯩﻤﯘ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺷﺘﯘﺭ.
ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻏﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪۋەﺭﭼﯩﮕﻪ
ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﻯ ھﺎﻣﺎﻗﻪﺕ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩەﺭﺩ  -ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ھﻮﻗﯘﻗﺘﺎﺭﻏﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﯜﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻱ ،ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﯩﺸﻪ
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ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﺳﺘﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ )ﭘﺎﺳﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯖﻤﯘ( ﺋﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪچ ۋە ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ھﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ھﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭۋﺍھﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﻧﯩﯔ
-186ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە » :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ( ﻣﻪﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ( ،ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ؟
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ -60ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻣﻪﻥ
)ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ )ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺧﺎﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ» :ﺋﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ! ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺩﯦﺴﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺭﻭھﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﯧﻤﯩﺸﯩﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻛﻰ :ﺑﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .1ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ،ﺩەپ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺭﺍﺳﺖ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﺪﯨﻦ» :ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ!« ﺩەپ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ
ﺭﺍﺳﺖ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ
ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ» :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ:
〉ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩﯨﻠﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻥ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺴﻪﻥ〈ﺩەﻳﺪﯗ «.ﺩەپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ) .ﺳﯜﺭە ھﻪﺷﺮ -10ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .2ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜچ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﺗﯩﻠﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯔ ﻳﺎﻛﻰ
ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﯩﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟
ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ» :ﺋﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺩﯦﺴﻪﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﺎﺭ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ،ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
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ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺧﺎﺗﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺶ ۋە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ .ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﯘﺷﯩﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺶ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪە
ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﻔﯩﺘﺎﺭ ،18 ،17
-19ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ )ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ( ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ )ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ( ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚپ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻜﻪ
ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻕ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﻳﻮﻕ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
 (1ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻜﻪﻥ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻦ-ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،
ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ھﻪﻡ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﯩﺪﻯ( ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ
)ﺑﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻦ( ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭ( ھﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە )ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ( ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ )ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ
ﺗﯘﺗﺎﻣﺪﯗ(؟〈) «.ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ -43ﺋﺎﻳﻪﺕ( ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ:
»ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺩﺩەﺳﺴﯩﺮ -48ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻓﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ( ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -48ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯗﺭ.
 (2ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ھﯧﭽﻜﯩﻢ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ:
»ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؛« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە
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-255ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -28ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ
)ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﯩﻢ -26ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ.
 (1ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ.
 (2ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ،ۋەﻟﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ »ﻣﻪﻗﺎﻣﯘﻥ ﻣﻪھﻤﯘﺩﯨﻴﻪ )ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻥ( ﺩەپ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ« ،ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ -79ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺳﺎﯕﺎ ﻧﻪﭘﻠﻪ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ( ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﺍ )ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ( ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯩﻦ) ،ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯧﻨﻰ
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻐﺎ( ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺷﻰ ﻣﯘھﻪﻗﻘﻪﺗﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﮔﯚﺵ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺭﻭﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﮔﯚﺵ ﺳﻮﻧﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﻮﻝ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ،
ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸﻠﻪﻡ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﯩﭽﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،
ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭻ ﭘﯘﺷﯘﻗﻰ ۋە ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﻪﺗﺘﻰ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ،
ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ) .ﺳﯩﺰ ﺍﷲ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﯘھ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻰ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ! ﺳﯩﺰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﻧﺪە ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻤﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻳﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺳﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﺲ ﺩﻭﺳﺘﻰ .ﺭەﺑﺒﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻞ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﭘﻪﺭۋەﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﻏﻪﺯەﺑﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻏﻪﺯەﺑﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻻﺭﻣﻪﻥ ،ﺩەپ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ  :ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ ! ﺳﻪﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! )ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ۋە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﭘﻪﺭۋەﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪە ﻣﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﯩﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ
ﺋﯩﺴﺎ! ﺳﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﺑﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻜﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻪﻥ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ »ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎڭ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺳﻪﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺭﻭھ ﺳﻪﻥ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩەﻳﺪﯗ،
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪە ﻣﻪﻥ .ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ! ﺳﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ  -ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎﻧﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪ! ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺩەﻳﻤﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼ ! ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «،ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻥ
ﻳﺎﻏﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ( ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺟﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺳﯩﺮﺍ ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﯘﺗﺘﻪ ﭘﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ھﻪﺩﯨﺲ(
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
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ﺩﯨﻠﯩﻠﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭼﻮڭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯩﻦ «،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ )ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ( ﮔﯘﻧﺎھﻰ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻢ )ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ) .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻻﺭ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﯩﻢ -26ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ
ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ )ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ھﻪﻡ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻳﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺘﺮەپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -28ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ » ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺩﺩەﺳﺴﯩﺮﻧﯩﯔ -48ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ -87ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -255ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؛« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﻪﻳﻬﻪﺗﻰ ،ﺑﻪﺭﺍﺯﺩﯨﻦ ،ﺑﻪﺯﺯﺍﺯﻻﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜچ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﺩﯗﺭ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺷﻪھﯩﺪ ﺋﯚﺯ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«
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ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ )ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ  70ﻛﯩﺸﻰ( ﻳﻪﻧﻪ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ( ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺧﯘﻻﺳﻪ ﺳﯚﺯ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺷﻪھﯩﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯜچ ﺷﻪﺭﺕ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﻪﻧﺪە ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ  -ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -255
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؛« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺍﷲ ﺗﺎﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ۋە ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -28ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ...» :ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «...،ﺩﯦﺪﻯ  .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ.
 .3ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻳﻴﯩﻨﻪ  – 6ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ۋە ﺗﻪﻣﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ  -44ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ:
»ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﺪﯗﺭ )ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -255ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؛« ﺩﯦﺪﻯ .
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ» .ﺋﻰ ﺍﷲ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«
ﻳﺎﻛﻰ »ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!« ﻳﺎﻛﻰ
»ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!« ﺩەپ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻻﺯﯨﻢ .ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﯜچ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
.1ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﺍ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺭ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﻢ
؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ » :ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .2ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ  ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﻧﻪﭘﻠﻰ
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ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺷﻪﺭﺕ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺴﻪﻥ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ(.
 .3ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺵ )ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺳﺎﻻﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚپ
ﺗﯩﻠﻪﺵ(ﺩﯗﺭ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻛﯚپ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ »ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ
ﺩەﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ! )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ( ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ .ﺋﯘ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﯩﻼ ﻻﻳﯩﻖ .ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺷﯘ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﺭ .ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻕ.

ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ،ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪەﻙ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﻱ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ
)ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺶ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭼﻪﻙ ـ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ۋﺍﺟﯩﭙﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ.
)ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺗﯘﻍ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەپ
ھﺎﺟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯘﺭﺍﺩ ـ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﺗﯜﺵ ھﺎﺭﺍﻡ
ھﻪﻡ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯘﻧﯘپ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﻟﺪﻯ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻟﺪﻯ) .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﺪﻯ(
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﻪ ۋە
ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ )ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ(ﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻻﺭﺍﻗﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﺵ،
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯘ ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﻻﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺩەﻟﯩﻞ _ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻛﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ،ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪە ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ )ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﺎﻡ
)ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﯜﺭﯨﻴﻪ( ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ )ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ( ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻧﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ )ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ( ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ
ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯚﺷﯜﻛﺘﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ) 7ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺑﻮۋﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ( ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ
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ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ  31ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻻﻱ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ھﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ،
ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯩﺮ،
ﺷﻪﻗﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﯖﺪە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ )ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ( ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ،ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻛﺘﯩﻦ
)ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ھﻪﺭەﻡ ـ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﺩەﻙ،
ﺯەﻣﺰەﻣﺪەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺯەﻣﺰەﻡ ﺳﯜﻳﻰ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻏﯩﺰﺍ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺳﻪھﯩﻬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﻙ ﺗﺎﻗﯩﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﭗ ،ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﭽﯩﺪﮔﯩﻼ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩەپ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ،ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ۋە ﺑﻪﻳﺘﯘﻝ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺪﻟﻪﺭ ،ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﺷﺎﻣﺪەﻙ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﮔﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ،ﺍﷲﻗﺎ
ﺯﯨﻜﯩﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﻝ ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺝ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻣﺮە ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺗﺎۋﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﺶ
)ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﯩﻨﻰ )ھﻪﺟﺮﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﺑﯩﻠﻪ
ﺭﻭﻛﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ( ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺍﷲﻗﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﺋﻪﻗﺴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﺠﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﯩﺘﻜﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺘﻠﻪﺭﺩە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺯﯨﻜﺮﻯ -
ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ ـ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﻪﺩەﺏ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎﺵ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺷﯘ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﻰ(
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
)ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻡ ﺗﻮﺭﯗﺳﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ )ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ( ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﺭ(.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ )ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩەﺵ( ۋە ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ:
 .1ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺶ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 .2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻛﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻻﺯﯨﻢ ،ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ۋە ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺧﯘﻟﯩﻔﻪﺋﯘﻝ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻦ )ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ
ﺧﻪﻟﯩﻔﯩﻠﻪﺭ(ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻰ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ھﯜﺩەﻳﺒﯩﻴﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
)ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ( ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺷﯘ ﺩەﺭەﺧﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪﻯ .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺩەﺭەﺥ ﺗﯘﺭﯨﯟەﺭﺳﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﺩە
ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ) .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ( ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ھﻪﺭ ﻳﻪﺭ ۋە ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻧﯘھ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭ ،ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ »ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ«
ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
 .3ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە »ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﯩﻤﻨﻰ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻏﻮﺟﺎﻣﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻨﯩﯔ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﻣﺎﺯﺍﺭ
ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ ﺗﯜﻧﻪﻙ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ،ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﺋﯩﺰﺩەﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎﺧﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺘﻜﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺶ ۋە ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻪﺯەﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ! ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻗﻪۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﺪﯨﻦ ،ﻏﻮﺟﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ،ﻧﺎﻟﻪ
ـ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ـ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗ ،ھﺎﺟﻪﺕ
ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻛﺎﻻ ،ﻗﻮﻱ ،ﺗﻮﺧﯘ ،ﻛﻪﭘﺘﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻپ ،ﻣﺎﺯﺍﺭ ﻏﻮﺟﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ
ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﺩەﻳﺪﯗ .ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻣﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ھﺎﺟﻪﺕ ۋە ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯘﺭ،
ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﯗﺭ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭘﺎﺷﯩﺸﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ،ﻏﺎﺯﯨﻼﺭﻏﺎ ،ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﮔﻪ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻏﺎ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﯩﻦ ،ﻳﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩەﺭﯨﺠﻪ
ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ـ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﻮﻕ.
 .4ﺗﻪۋەﺭﺭﯗﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻗﻼپ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﮔﯘﻧﺎھﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ،
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ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩەﺵ )ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯜﺵ(
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 .5ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ »ﻣﻪﻥ ۋەﻟﻰ« ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭەپ ،ﺋﯩﻨﺎۋەﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩەﺟﺠﺎﻝ )ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ھﻪﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﻮﻕ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ،
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

»ۋەﻟﯩﻲ«ﻟﯩﻖ ۋە »ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ«
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻠﯩﻖ ۋە ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻖ )ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ( ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭەھﻤﺎﻥ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋەﻟﯩﻲ )ﻳﯩﻘﯩﻦ( ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪﻱ
ﺋﯩﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﻗﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻪ ـ ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻛﯚپ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﺵ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﺳﺖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ
ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﻣﺎﻳﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ،ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ.
»ۋەﻟﯩﻲ«ﻟﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ۋەﻟﯩﻲ )ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ(ﻟﯩﻖ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﺎﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ :ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ۋە ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﺎﻕ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە .ۋەﻟﯩﻲ
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩە
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻧﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪە
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ
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ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺍﷲ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ،
ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  257ـ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﯩﯔ( ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ(
ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ؛ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ( ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ
)ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ( ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ
)ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻳﯘﻧﯘﺱ  - 64 ،63 ،62ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺭﺍﺳﯩﺘﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
)ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎ( ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﺎﺯﯗ -ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ( ﺍﷲ
ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺷﻪﺭﺕ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻝ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ،
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ۋە ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﻲ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍ) ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﮔﯘﻧﺎھﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ۋەﻟﯩﻲ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ۋە
ﺍﷲﻧﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺸﺘﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﺩەﺏ ـ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﺩﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﻱ
ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ) ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ(
ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ〈
« ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  31ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ
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ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﺷﻨﯩﯔ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭھﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺗﺎﺯﻻﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ
ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ۋە ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ،ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺻﻤﺪ«
)ﺳﻪﻣﻪﺩ( ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺍﷲﻗﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ  111ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ،
〉ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﯩﺘﯩﺪە ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﯩﺘﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ(
ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ! ﺍﷲﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﯩﻦ〈« .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﻧﺪە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ،ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ،ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻱ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺷﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ۋە
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯚﮔﯩﻤﯩﺴﻪ ،ﺑﻪﻧﺪە ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ »ﻣﻪﻥ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ« ﺩەپ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﻛﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ
ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ .ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،
ھﻪﺗﺘﺎ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻱ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪﻣﻪﻧﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ۋەﻟﯩﻲ )ﺩﻭﺳﺖ( ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ۋەﻟﯩﻲ )ﺩﻭﺳﺖ(
ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.

ۋەﻟﯩﻲ
ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋەﻟﯩﻴﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺍﷲ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﺳﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎ ۋەﻟﯩﻴﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ۋەﻟﯩﻲ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ _ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ـ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﻻﺳﻰ ۋە ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ» :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﻪﻣﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  196ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ ،ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﺘﻰ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ،ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ )ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ( ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺭﺍﺳﯩﺘﻼ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎ( ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﺎﺯﯗ -ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ( ﺍﷲ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ ) «.ﺳﯜﺭە
ﻳﯘﻧﯘﺱ  62ـ 63 ،ـ 64 ،ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﻰ )ﺩﻭﺳﺘﻰ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻰ( ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪە ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ( ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺴﻪ ،ﺷﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﺷﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭە ،ﺗﯜﺯ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﺎ )ﺋﯘﻻﻏﻼﺭﻏﺎ( ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﺩﯗﻕ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ )ﻛﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻦ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﺰﻗﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ  - 70ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺮەﻙ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪڭ
ﭼﻮڭ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﻧﺎﻣﻰ ـ ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪ ـ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺩەﭘﺘﯩﺮﻯ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻧﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ( .ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ھﺎﻟﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯚپ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ( ۋە ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﺘﯘﺭ«.
)ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  32ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
»〉ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺍﷲﺩﯗﺭ〈 ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ) ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ(
ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ) ،ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ( ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) ،ﺑﯘ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻳﺎﺧﺸﻰ( ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ  13ـ،
 14ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺳﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ
)ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ( ﻧﻪﭘﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺭﻭﺯﺍ ،ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ،ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﻪﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ۋﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﺳﺎﺑﻘﻮﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘﺩﺩﯗﺳﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ )ﻳﯧﻘﯩﻦ(
ﺑﻪﻧﺪەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﺎﯕﺎ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ) .ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ( ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ،ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻯ ،ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻰ ،ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ) .ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ
ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ( ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﺪەﻙ
ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ
ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﺩﯗﺭ.
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ﺑﯘﻻﺭ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺋﯘﺩﯗﻝ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﭙﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺗﺎﻍ
ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺳﻪﻣﺪە ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ
ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭙﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﺘﻪﻙ ﺋﺎﺩەﺕ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ) .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻪۋھﯩﺪﻯ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ،ﻣﯘﺗﺘﻪﻗﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﻪ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﻬﺮﻯ ﺗﺎﻛﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ
ﺗﯘﺗﯘﺵ )ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪﻱ ﺋﯩﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯘﺭ(ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ(.

ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﻪڭ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ،ﺗﯚۋەﻥ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﺪﯗﺭ .ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﻧﻪﺑﯩﻲ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪە ،ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ،ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﻰ
)ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ( ﺋﺎﺟﯩﺰﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻧﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ( ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ھﺎﻟﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯚپ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ( ۋە ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎﻳﺪﯗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﻳﯩﭙﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ
ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﻰ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛۋەﺗﻜﻪﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ﺋﺎﺯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﭼﺎﺭﭼﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ〈«.
)ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  32ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  35ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩەپ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ،ﺧﺎﺋﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭ
)ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ( ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ
113

ﺋﯜچ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﺪﻯ ۋە ﺋﯜچ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻙ،
ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺑﺪﯗﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻗﯩﺰﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺪﯗﺭ .ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﻼﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﻰ )ﺧﺎﺗﺎﻟﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ( ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯚۋەﻥ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﺵ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜچ
ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯨﻜﻰ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺳﺎﻥ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﺷﻪﺭھﯩﻴﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.

ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ
ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﻧﺌﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ـ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪە ۋە ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ
)ھﯚﺭﻣﻪﺕ(ﺩە ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪە ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺯﻯ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ )ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼپ( ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ،
ﺗﻪﻗﯟﺍﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ـ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھﻼﺭ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺍﷲﻗﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ
ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﻏﻪﻟﻪﺕ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ،ۋەﻟﯩﻴﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﺎﭼﺎﻧﻼ ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ
ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﭗ ﺳﺎﻟﺴﺎ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﻪپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﻛﯚﺭە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ۋەﻟﯩﻲ ﺩەپ ﺑﺎھﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ »ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ۋەﻟﯩﻲ« ﺩﯦﻴﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺗﺘﻪﻗﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ
ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻼﻥ
114

ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ :ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ۋەﻟﯩﻴﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭ ،ﺗﯘﻍ
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﺩﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ »ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ۋەﻟﯩﻴﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘڭ« ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺗﺘﻪﻗﻰ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻣﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎھ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪ  16ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
»ۋەﻟﯩﻲ« ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ
ﻣﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﻛﯩﻢ؟〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ)〉 ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ( ﺍﷲ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺳﯩﻠﻪﺭﺍﷲﻧﻰ ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ«.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ۋەﻟﯩﻲ )ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ( ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺩەﺭﺩ  -ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﻟﻪ ـ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ
ﺩﻭﺳﺖ ،ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺪﻟﻠﺪھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ  128ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻦ) ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ(〉ﺋﻰ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﯗﯕﻼﺭ〈 .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﯩﺘﻠﯩﺮﻯ〉 :ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻪﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﺎ)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ(
ﻳﻪﺗﺘﯘﻕ〈 ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﻨﯩﯔ  112ـ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  30ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲ )ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗھﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ :ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗھﻘﺎ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻖ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ
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ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ(.
ﺟﺎۋﺍﺏ :ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﯘﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﭼﯚﻛﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﻗﻪﻟﺒﻰ ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﻗﻪﺑﯩﻬ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺩﻭﺳﺖ  -ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ،ﺑﯘﺯﯗﺵ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﯩﻦ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ـ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻏﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﺎھﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﻯ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻼپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺯﻯ ۋەﻟﯩﻲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.

ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ _ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﻟﻪﻡ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺩەپ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە »ﺑﺎﺭ« ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍ )ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﺳﯩﻼﺵ،
ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﭘﯘﺭﺍﺵ ،ﺗﯧﺘﯩﺶ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻏﺎﻳﯩﺒﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻗﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺒﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
116

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻚ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﻪھﯟﺍﻧﻲ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻏﺎﻳﯩﺒﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﻳﯘﻕ
ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ) .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:
ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﺰﯨﻤﭽﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋﺍﺷﯩﻨﮕﯩﺘﻮﻥ
ﺷﻪھﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ ،ﺩەپ ﺗﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ
ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎۋﺍﺯ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﻪﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﭼﻮڭ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻣﯘ ﻗﻮﻳﯘﻕ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺰەﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻙ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺳﯧﺰەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯘ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺯەﺕ -
ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ،ﺋﯘ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﺎﻧﺎﻻﻳﻤﯩﺰ؟! ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﭘﯩﻞ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﭘﯩﻞ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ۋە ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺳﯧﺰﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﯩﺒﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﻳﯩﺒﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺳﯧﺰﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﯘﺭﺍﺵ ،ﺗﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻼﺵ ،ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ
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ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ،ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﯧﺘﯩﺶ ﺳﯧﺰﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﻰ ،ﭼﯜﭼﯩﻤﻪﻟﻨﻰ ،ﺑﺎﻏﻼﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﺭﺍﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺒﯘﻳﻨﻰ ،ﺳﯧﺴﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﻼﺵ ،ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺳﯧﺰﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻚ ـ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ـ ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﺗﻮﻧﯘﺵ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺳﯧﺰﯨﻢ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﺋﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺩەپ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﭘﺎﻻﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﻳﯩﺐ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺧﯩﻞ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺰ ـ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﺎﻻﻧﻰ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﻪﻟﻜﯜﻥ ﺳﯘ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻍ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘ ﺗﻮﻟﯘپ
ﺋﺎﻗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﯩﻠﻐﯩﻼﺭﺩﺍ ﺳﯘ ﺋﯧﻘﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﻘﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﻪﺳﻪﺭ _ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ھﺎۋﺍﻧﻰ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﺗﯩﺮ ﺑﺎﺭ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩەپ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻢ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ
ﺳﯩﻐﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ،ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻏﺎﻳﯩﺐ
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ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ
ۋە ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺷﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺷﯘ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ،ﺳﺎﻓﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ
ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ،ﺳﺎﻓﺎﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯗ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻣﺪﯗ؟
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻣﻪﺗﺒﻪﺋﻪﻧﻰ
ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ .ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﺎﺳﻤﯩﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﺎﻳﯩﺒﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﻗﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﺗﺎﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯩﺴﻘﺎﻝ ﭘﻮﻗﻘﺎ ﺗﻪڭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﺎﻧﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ
ﺭﺍﺳﺖ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺴﯘﻥ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﻪﺥ
ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ:
 .1ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻞ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ،ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  30ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﻣﻪﻥ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭ(
ﻳﺎﺭﯨﺘﻤﻪﻥ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ〉 :ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺷﻪﺧﺴﻨﻰ(
ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺳﯧﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺩەپ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩەپ
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪﻳﻤﯩﺰ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ〉 :ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ〈
ﺩﯦﺪﻯ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ )ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ«.
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ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  34ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ )ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻻﻣﺪﯗ؟
ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﻣﺪﯗ؟
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  172ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻣﻪﺳﯩﻬﻤﯘ) ،ﺍﷲﻏﺎ( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻪﻧﺪە
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە ﺍﷲﻗﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﭼﻮﯕﻠﯘﻕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺯﻭﺧﺮﯗﻑ  19ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﺰ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺍﷲ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ؟
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ؟( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ
)ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻐﺎ( ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ) ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ »ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﺸﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ  «...ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ
ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺵ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟!
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﻢ  26ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ )ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ  ،ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﻪھﻤﯩﻴﺘﻰ ﺑﺎﺭ؟
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺶ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 .2ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋەھﯩﻲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﺸﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺗﻪۋﺍﺗﯩﺮ )ﮔﯘﻣﺎﻧﺴﯩﺰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺭﺍﺳﺖ(
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ،ﺳﯜﺭەﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ،ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﯘۋەﻟﻤﻪﺭﺟﺎﻥ( ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯧﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯜﻣﻤﯜﺗﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﻧﻪﺳﻪﺋﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩەﯕﻼﺭ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﭘﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ،ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﯘۋەﻟﻤﻪﺭﺟﺎﻥ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺋﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ،ﻣﯩﻜﺎﺋﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ
120

ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻧﻰ ۋە ﻏﺎﻳﯩﺒﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ،
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛڭ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯛڭ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺴﻪﻥ« ﺩەﻳﺘﺘﻰ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺭﻭھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ـ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺭﯨﺰۋﺍﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ،ﻣﯘﺗﻪۋﺍﺗﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﯘﻻﺭﺩەﻙ ﺭﺍﺳﺖ
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ
ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ :ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﻪ
ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﺰ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ،ۋﺍﺳﺘﻪ ﻧﯧﻤﻪ؟ ۋﺍﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە
ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ  192ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  195ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ
ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ) .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻪﺭەﺑﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ )ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﺑﻮﻟﺪﻯ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺟﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺷﻪﺭﺗﻤﯘ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺯ
ﻳﯘﻣﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻕ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ( ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ〈) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺟﺪە  11ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺩە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺗﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛپ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﺗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘپ )ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﻛﯜﻧﯜپ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ( ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﻨﻰ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﺴﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺭﺍﺳﺖ )ﻣﯘﺗﻪۋﺍﺗﯩﺮ( ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﻛﯚپ .ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻣﯘ ﻛﯚپ.

ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯘﺭ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ
ھﺎﺟﻪﺕ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  177ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻥ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺍﷲﻏﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ(،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺶ -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ،
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯘﻝ -ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ،ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ۋە )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  285ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ) .ﺋﯘﻻﺭ( 〉ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ(〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰ )ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە )ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﮕﻪ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ﭘﻪﺭۋﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯗﺭ〈ﺩەﻳﺪﯗ«.
ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  136ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ
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ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﯖﯩﺰ ﺩﯦﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻡ
ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻱ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﻙ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە
ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﺎﻻﺋﯩﻜﻪ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ( »ﻣﻪﻟﻪﻙ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ »ﺍﻟﻮﻛﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺍﻟﻮﻛﻪ )ﺋﻪﻟﻮﻛﻪﺕ( ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﻪﻟﭽﻰ
ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮڭ ھﻪﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﺧﯘﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯧﭽﻪ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎﻱ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﻮﺕ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ )ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ( ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﺪﻯ«
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ
ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  – 172ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ:
»ﻣﻪﺳﯩﻬﻤﯘ) ،ﺍﷲﻏﺎ( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯗ،
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ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ۋە ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،
)ﺑﯩﻠﺴﯘﻧﻜﻰ( ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ )ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﯚﺯ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ:
»ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
)ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪ  – 17ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ،
ﻣﯩﻜﺎﺋﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ ،ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭﺩﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ.

ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ۋە ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ۋە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺭﻭھ ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﻧﺪە ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺍﷲﻧﯩﯔ( ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﻟﭽﻰ )ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯘ )ﺋﻪﻟﭽﻰ( ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ( ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮ  – 19ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  – 21ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ،ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎھﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘڭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ
 – 192ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  – 194ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻳﺘﯘﻝ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﻜﻪ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﺌﺮﺍﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
 .2ﻣﯩﻜﺎﺋﯩﻞ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻜﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﺭ.
 .3ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺳﯜﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯘﺭ.
 .4ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺍﷲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﺎھﯩﺮﺩﯗﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ( ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ -ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ(ﺋﻪۋەﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﺎ( ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ  «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ  – 61ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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 .5ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ .ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ )ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﺍﻟﯩﺪﯗ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭﺩﯗﺭ.
 .6ﺋﻪﺭﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﺗﯚﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚﺕ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﻪﺭﺷﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ
ﭼﯚﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ « )ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ  – 7ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ
ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ )ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ «.ﺳﯜﺭە
ھﺎﻗﻘﻪ  – 17ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
 7ﺭﯨﺰۋﺍﻥ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ھﻪﻡ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
 .8ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰۋﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺗﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻣﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ( ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
)ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( 〉ﺳﻪۋﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ! 〈ﺩەﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪە  -24 ،- 23ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺳﺎﻧﻰ ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ
ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
 .9ﺯەﺑﺎﻧﯩﻴﻪ .ﺑﯘﻻﺭ  19ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻣﻪھﻜﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻗﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ( ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﺳﻪﻗﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟ ﺋﯘ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ )ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ( .ﺋﯘ
)ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ )ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻟﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺩەﺳﺴﯩﺮ  – 26ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ – 34
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ »ﻣﺎﻟﯩﻚ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ( )ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ(〉 :ﺋﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ!
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ〈 ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻟﯩﻚ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ(ﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯗﻕ ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ(ﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ – 78 ،- 77
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .10ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ ۋە ﺋﯩﺶ –
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ »ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
)ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ(ﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
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ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ ) ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﻔﺘﺎﺭ  – 10ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  – 12ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻟﯘﯕﻼﺭﻏﺎ
ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﺎﺭ ،ﭼﻪپ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺗﯜﻛﯜﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ) ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ،ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﯘۋەﻟﻤﻪﺭﺟﺎﻥ(.
 .11ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﯩﻦ  -ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﻻﻳﻰ  -ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪ  -11ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯚۋەﺗﭽﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ» ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻪﺩەﺭﺩە ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ۋە ﺋﻮﻳﻐﺎﻗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ
ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ھﺎﺷﺎﺭەﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
 .12ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻤﻰ )ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺗﻘﯘﺳﻰ(ﻏﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﺗﯘۋەﺳﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ :ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺑﯘ
ﺑﺎﻻ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ،ﺩەﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻧﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻗﺎﻥ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺭﯨﺰە ﮔﯚﺵ ،ﺩەﻳﺪﯗ )ﺋﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ( .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻣﻪﻧﻰ
ﺳﯘﻧﻰ ﺭەﺳﻤﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﺗﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﻏﯘﻝ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺷﻪﻗﻰ )ﻛﺎﭘﯩﺮ( ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ )ﻣﯚﻣﯩﻦ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ( ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﻗﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ،ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﯘۋەﻝ
ﻣﻪﺭﺟﺎﻥ(.
 .13ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺋﯩﭙﺘﯩﻦ ﻣﻪﺋﻴﯘﺳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﭗ :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺑﯘ ﺗﺎﻍ ﺳﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .14ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺭەھﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
»ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ) .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﻧﻪﺳﻪﺋﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ(
 .15ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻕ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘ ﺑﻪﻧﺪەﯕﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ! ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ
ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ« ﺩەپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻕ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﺎﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .16ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ،
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻲ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ
ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺭﻭھﻨﻰ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ۋە ﺋﯩﭙﺎﺭ ﭘﯘﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼپ :ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﺎﯕﺎ ۋە ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺟﺎﻧﻨﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ!«
ﺩەﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ.
)ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
 .17ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ،ﻧﻪﻛﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍپ» :ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﻪڭ ﻛﯩﻢ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺳﻪﻥ؟ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻛﯩﻢ؟«
ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﻟﻠﻪﻻھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﻣﯩﻴﯩﺖ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ،ﻛﯚﻙ ﻛﯚﺯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﻛﯩﺮ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ – ﻧﻪﻛﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ :ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺴﻪﻥ؟ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﺎﻟﭽﯩﺴﻰ .ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻕ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ
ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ  :ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ  70ﮔﻪﺯﺩە 70ﮔﻪﺯ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﺧﻼ! ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﻪھﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺧﻼ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﺧﻼ! ،ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ
ﻗﻮﭘﯘﺭﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼ! ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻣﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩەۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ :ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ
ﺗﺎﺭﺍﻳﻐﯩﻦ ،ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﻜﯩﻦ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺭﯨﻴﺪﯗﻛﻰ،
ﻗﻮۋﯗﺭﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ،ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ(
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺳﻪﻙ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﺳﻪﻙ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ھﻪﺭ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﻪﺟﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.

ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
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ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ،ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺧﺎﺱ ﻏﺎﻳﯩﺐ
)ﺳﯩﺰﯨﻢ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ( ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﺷﻪﻳﺌﻰ
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻞ ،ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ:
 .1ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩە ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .2ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەﻧﺠﯩﺸﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺭەﻧﺠﯩﻴﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺳﺎﻣﺴﺎﻕ ،ﭘﯩﻴﺎﺯ،
ﻛﯜﺩە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﻛﯚﺗﺎﺗﻨﻰ ﻳﯧﺴﻪ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯘﻥ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﺳﻜﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﺋﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ،ﺳﯜﺭەﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺖ ﺑﺎﺭ ،ﺳﯜﺭەﺕ ﺑﺎﺭ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﯩﺮﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺭ
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
 .3ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩە ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ .ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﯘﺧﻼﺵ ،ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  – 20ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻛﯧﭽﻪ – ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎﻱ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ھﯧﺮﯨﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ.
 .4ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻠﻪﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﻏﺎ
ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ  – 50 ،- 49ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ(ﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻳﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯩﺘﺮەپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  – 28ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ.
 .5ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ ،ھﯧﭻ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ:
»ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ(〉 :ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ
)ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ( ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ) ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -27 ،-26
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﺪﻯ.
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 .6ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ۋە ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ،
ﺩەﻳﺪﯗ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻤﯘ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺘﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻤﯘ ﻣﻪﻗﺒﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) .ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ( )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ،
ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﻮ ۋەﻟﻤﻪﺭﺟﺎﻥ(
 .7ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﻪﺭﺷﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﭼﯚﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﺪﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ،
ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ( 〉ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە
ﺋﯩﻠﻤﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ〈) «.ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ -7
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە
 -162 ،-161ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .8ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﻘﻰ ۋە ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻰ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﻰ» :ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ «.ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ
ﺋﯚﺭﻧﻪﻛﺴﯩﺰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺋﯜچ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺗﯚﺕ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ! ﺍﷲ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ« )ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -1ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺭﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﮕﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﺳﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﯨﺶ
ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯚﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﭼﯘپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺳﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ھﺎﻛﯩﻢ ۋە ﺯەھﻪﺑﯩﻲ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ :ﺋﯘ ﺧﻮﺭﺍﺯ )ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺳﯜﺭەﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ(ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﻰ ﺋﻪﺭﺵ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ» :ﭘﺎﻙ – ﻣﯘﻧﻪﺯﺯەھ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ
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ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻰ ﺍﷲ! ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺳﻪﻥ ﺋﻰ ﺍﷲ!« ﺩەپ ھﻪﻣﺪﯗ – ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ:
»ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺟﯩﻦ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪھﺲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻦ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﯩﻦ ۋە ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺟﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﻪھﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﯗﻕ:
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ ،ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ،ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻧﻪﺭﺳﯩﻪ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.
 .2ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻞ
ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﯩﺐ ،ﻳﺎ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪ ،ﻏﺎﻳﺒﭙﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺒﻘﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺷﯘ ﻏﺎﻳﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ – ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ
ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺯﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘ
ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻚ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺳﻪﺭ ۋە ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻦ – ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺟﯩﻦ – ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ
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ﭘﻪﺭﺳﯩﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺟﯩﻦ – ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﺧﻪۋەﺭ ۋە ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩەﻟﯩﻠﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
 .1ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ .ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻻ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ:
 (1ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺭﻭھﻼﺭ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﻪﺭۋﺍھﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﯩﯟﯨﭗ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﯩﻼﺝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .2ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺳﺎﻕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭﯨﭙﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺟﯩﻦ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
 .3ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺟﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺭﻭھﻠﯘﻕ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻥ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺭﻭھﻠﯘﻕ ﻛﯩﺸﻰ )ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ،
ﺳﺎھﯩﺮﻻﺭ(ﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻜﯜﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ۋە ﺟﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ
ﺩﯗﺋﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻳﺎﺕ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻣﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ.
 .4ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ۋە ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﮔﺎﻟﯟﺍﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .5ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻨﺎ – ﭘﺎھﯩﺸﻪ ،ﺑﻪﭼﭽﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ
ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﺶ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ۋەﺩﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪھﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﺘﻪﻙ ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﻱ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﺘﻰ )ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﺴﻰ(ﮔﻪ ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ،
ﺷﻪﻙ – ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ )ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ( ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ
)ﺩﻭﺯﯨﺨﻰ( ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﺘﯘﺭ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺑﯘﺯﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺩﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯩﺰ:
»ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻣﯩﻜﺮﻭﺏ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
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ﺷﯩﭙﺎ ﺗﺎﭘﯩﺴﯩﺰ« ﺩﯦﺴﻪﻙ ،ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺳﯧﺰﯨﻢ
ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ۋە ﺩەﺭﺩ  -ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺴﯩﺰ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺭﻭھﯩﻲ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺭﻭھﯩﻲ ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﺭە
ﺩﺍۋﺍﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﯔ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺳﺎﻗﯩﻴﺴﯩﺰ ،ﺩﯦﺴﻪﻙ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﻤﯘ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﺩﯗﺭ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻲ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﺪە ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺷﻪﻙ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﻪﺩەﻧﺪە ﻣﯩﻜﺮﻭﺏ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺩەﻣﺪە ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
 .2ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ.
ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە)» :ﺍﷲ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ( )ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺟﺎﺭﺍﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺳﺎﭘﺎﻟﺪەﻙ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) «.ﺳﯜﺭە ﺭﺍھﻤﺎﻥ  – 15 ،-14ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ » :ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺭﯨﺰﻕ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺭﯨﺰﻕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ،
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ) ،ﺍﷲﻧﯩﯔ( ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ  -56ﺩﯨﻦ  -58ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ۋە ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ»:ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘپ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯗﺭ،
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ! )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ!() «.ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻒ  – 50ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮔﯜﺯەﻝ ﺳﯜﺭەﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﻳﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
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ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﻪﺑﯩﻬﺮﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ،ﺭەھﻤﻪﺕ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ
ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ھﯚﺭﻣﻪﺕ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ.ﺋﯘ
ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺍﷲ )ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ(〉 :ﺳﯧﻨﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ.ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ〉 :ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﯔ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ )ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ 〉 :ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ( ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﻪﺕ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﯕﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﻮﻗﺎﻝ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺴﻪﻥ〈 .
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ〉 :ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ( ﻣﯚھﻠﻪﺕ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ〉 :ﺳﺎﯕﺎ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺳﯧﻨﯔ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘڭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﯕﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ )ﻧﯧﻤﯩﺘﯖﮕﻪ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ〈 .ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە )ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ( ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ〈) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -11ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  - 18ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ )ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ( ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ )ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ،ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﺮﻯ( ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە
ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ۋە ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ(ﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ( ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ھﯩﻴﻠﻪ -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ )ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ() «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ  -112ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻜﺰ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،
ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺷﺎﻣﺎﻟﻨﻰ )ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ
ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ( ،ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﻰ ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﺲ )ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﯘﻻﻗﻨﻰ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﯗپ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺟﯩﻨﻼﺭ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎﺭﺍﻳﻼﺭﻧﻰ) ،ﻣﯩﺴﺘﯩﻦ -ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ( ھﻪﻳﻜﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻛﯚﻟﺪەﻙ ﭼﻮڭ
ﻟﯧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ) ،ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﯩﻦ( ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﻳﺘﺘﻰ) ،ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻗﻜﻰ( 〉ﺋﻰ ﺩﺍۋﯗﺩ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ! )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ
)ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺑﻪﺉ  –13 ،- 12ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
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ۋە )ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜپ ﺋﯜﻧﭽﻪ -ﻣﺎﺭﺟﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻏﻪۋۋﺍﺱ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻜﻪﻝ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ) .ﺑﯩﺰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻗﻜﻰ( »ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ )ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﻪڭ( ﺋﺎﺗﺎﻳﯩﻤﯩﺰ) ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ(
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻦ) ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ( ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ«) .ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -37ﺩﯨﻦ – 39
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ »ﻧﯩﺤﻴﺒﻴﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﻰ ﻗﯧﺸﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ )ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ( ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﯖﺸﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﮕﻪ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ )ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ(〉 :ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻰ
ﻗﻪۋﻣﯩﻤﯩﺰ! ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ(
ﺗﯩﯖﺸﯩﺪﯗﻕ〈〉.ﺋﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻤﯩﺰ! ﺍﷲﻏﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻧﯩﯔ
ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺍﷲ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ〈 .ﺩﯦﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ  -29ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -31
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﻨﻰ
ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯚﺯ – ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗپ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻗﻪۋﻣﯩﯖﮕﻪ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ
ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ )ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﺗﯩﯖﺸﺎپ )ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ( ﻣﺎﯕﺎ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ :ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ«.
)ﺳﯜﺭە ﺟﯩﻦ -2،–1ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗپ:
»ﺳﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪﻯ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ )ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲﻏﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ .ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻦ
ﻳﯜﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ( .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻐﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻼ
ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ  -98ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -100ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
 .2ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -200ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﺎﯕﺎ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲﻏﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺳﯚﺯﯛﯕﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼپ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) ،ﺋﯩﺸﯩﯖﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
〉» .3ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻰ )ﺍﷲ(ﻏﺎ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﺎﺱ(
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺟﯩﻦ – ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﺗﯘۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻦ ھﻪﻣﺮﺍھﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ:
»ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ھﻪﻣﺮﺍھﻤﯘ ﻳﺎ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻦ ھﻪﻣﺮﺍھ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺟﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮەﺭ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﯧﻐﺪﯨﻤﯘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯨﺴﻪ( ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻧﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ ،ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﻳﻮﻕ
)ﻗﺎﻳﺘﯩﯖﻼﺭ!( ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻧﻐﯩﻠﻰ ﻳﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﺑﺎﺭ«
ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ۋە
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ھﯧﭻ
ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﭽﻤﻪﯕﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ «.ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻻپ ﺯەھﻪﺭﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗپ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ،ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺯﯛﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ھﻪﺭ
ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«.
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﮔﯚﺷﻜﻪ 〉ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼ〈 ﺩەپ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﮔﯚﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺰەﻛﻠﯩﺮﻯ
ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﺰەﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ
ﺗﺎﺯﻻﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ۋە ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻦ
ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ « .ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﺘﻮڭ ﺟﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﻨﻰ
ﺑﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﯛﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﺎﻱ ،ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﺩەﭘﻤﯘ
ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﻢ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯘپ
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ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ،ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ھﺎﯕﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ،ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ
ھﺎﯕﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەپ – ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ» :ھﺎ  ...ﺩەپ
ﺋﻪﺳﻨﻪﺵ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﺳﻨﯩﻤﻪﯕﻼﺭ( «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﻱ  -ﭘﯩﻜﯩﺮ ،ﮔﯘﻣﺎﻧﻰ ،ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ» :ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﺴﯘﻥ ۋە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﻛﯜﻥ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﯖﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﺎ ﺗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ«.
ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(

ﺟﯩﻦ  -ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﻦ  -ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺟﯩﻨﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ
ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺗﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻡ ﺭەﺳﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻤﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯘﺭ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻤﻪﻛﻤﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.

ﺟﯩﻨﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﯩﻠﯩﺸﭗ
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﭙﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺟﯩﻦ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
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.1ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﻠﯩﺶ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ
ﺟﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﻮﺕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» :ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ )ﭼﻪﻛﺴﻪ
ﺟﯩﺮﯨﯖﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺟﯩﻨﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ(
ﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﯜﺗﯜﻧﺴﯩﺰ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ«.ﺩﯦﺪﻯ).ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﺮ  -27 ،-26ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ؟ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
.2ﺟﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺟﯩﻦ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ؟
ﺟﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺟﯩﻦ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻧﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻳﯘﺷﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ »ﺟﯜﻧﻨﻪﺗﯘﻥ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ»ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ«ﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﺩەﺭەﺥ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ،
ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﭙﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ »ﺟﻨﻴﻦ« ﺩەﻳﺪﯗ.ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﯩﻦ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ:
»ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ«.
)ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -27ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(.
.3ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻏﯩﺰﺍ)ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ(ﻗﺎ
ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺟﯩﻦ  -ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ .ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺟﯩﻨﻼﺭ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﯩﻬﯩﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﯩﺮﯨﭗ» :ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼ ،ﺩەپ ﻳﯩﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﮔﯚﺷﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﮔﯚﺵ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﻪ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺗﺎﺯﯨﻼﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ۋە
ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻦ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ« ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻡ» :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﭼﻪپ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻪپ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﯕﻼﺭ!« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻏﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ.
 . 4ﺟﯩﻨﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ
ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺵ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺵ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩەﻙ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﻪۋﻻﺩ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﻪ ﻳﻮﻕ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﻮﻝ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻛﻪﻑ -50ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ
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ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ! )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ
ﻳﺎﻣﺎﻥ!( «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ۋە ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎ )ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼ،
ﺩﯦﻤﯩﺴﻪ( ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﯩﮕﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﺪﯗ«.
ﺩﯦﺪﻯ.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﺯ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ 〉ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻰ ﺍﷲ ﻣﯧﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭﯨﺰﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ(ﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!〈 ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
 .5ﺟﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺟﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯘﺷﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺴﯘﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﺘﯘﺭ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ،
ﺟﯩﻨﻼﺭ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻛﻪﯕﺘﺎﺷﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺟﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺟﯩﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺟﯩﻦ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ «.ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻒ -50ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ(.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻤﯘ ﻣﯩﺮﺍﺱ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻤﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻳﯩﻼﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯩﻼﻥ
ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯩﻼﻥ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻕ ،ﺯەھﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﯩﻼﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ
ﻧﯩﺠﯩﺲ ،ﻗﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺷﺘﻮڭ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ( ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﺎﺷﺘﻮﯕﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﺎﺭﯨﺪ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﺘﻮﯕﻠﯩﻘﻰ ۋە ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﭙﺮﯨﺖ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
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ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﻨﯩﯔ
-112ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﺮﯨﻦ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ( ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ )ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ»:ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە
ﺟﯩﻨﺪﺍ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ۋە ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ
ﺑﺎﺭ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -14) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﻨﻨﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯜﺭە
ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺗﺘﺎ» :ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ
ﺭﯨﺰﻕ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﺭﯨﺰﻕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ( ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -56) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -58
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭ  -268ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ۋە ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ۋەﺩە
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﻛﻪﯕﺪﯗﺭ ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ  -4 ،-3ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺍﷲ )ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺳﻪﺭﻛﻪﺵ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﯘﭼﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺒﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺳﯚﺭەﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﻰ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯘﺭ.

ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺑﻮﻻﻻﻣﺪﯗ؟
ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻞ ۋە ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺭەﯕﺪە ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﯩﺶ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩەپ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﻮﻕ.
ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ،ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ:
.1ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ )ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ( ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﯩﯖﻪﺵ ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ
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ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻧﻪﺟﺪﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ۋە ﮔﻪپ – ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺑﯩﻬ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ.
 .2ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺷﻪھﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻼﻥ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺧﯘﺩەﺭﻯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﺑﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ» :ﺑﯩﺰ
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﮕﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺪەﻛﻜﻪ )ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺧﻪﻧﺪەﻙ ﻛﻮﻻﺷﻘﺎ(
ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ،ﻣﻪﺯﮔﯜﺭ ﻳﺎﺵ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﭼﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍپ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﯖﻨﻰ
ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻦ .ﻗﯘﺭەﻳﺰە ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺭﺳﺎ ،ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪە ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻏﻪﺯﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻝ! ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻕ .ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻦ! ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻼﻥ ﻛﯚﺭﭘﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯘﻣﯘﻻﻕ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯩﻼﻧﻐﺎ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯩﻘﺘﻰ .ﻳﯩﻼﻥ ﻧﻪﻳﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﺰﯨﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻧﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﻳﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻳﯩﻼﻥ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ،
ﻳﯩﮕﯩﺘﻤﯘ ،ﻳﯩﻼﻧﻤﯘ ﺋﯚﻟﺪﻯ .ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﮕﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ« .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ھﻪﺩﯨﺴﻰ.
 .3ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺧﻮﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺋﻪﺑﯘھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﺗﯘۋەﺳﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ
ھﯜﺭەﻳﺮﯨﻨﻰ ﺯﺍﻛﺎﺗﻘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻦ )ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ(
ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ ۋە ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ۋە »ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« ﺩەپ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮەﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻳﻪﺗﯘﻝ ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ
ھﯜﺭەﻳﺮە ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯘپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﻪ ﻗﻮﻟﯘﯕﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﺎﻳﻪﺗﯘﻝ ﻛﯘﺭﺳﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳﯩﺖ ،ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ( ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ھﻪﺩﯨﺴﻰ.
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
140

ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰﻛﻰ،
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻮﺳﯘﻟﺪﺍ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﯜﺭەﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە )ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻝ  -ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە( ﺭﺍﺳﺖ ،ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﺮە
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪە ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺭﺍﺳﺘﻼ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻤﺪە ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
.7ﺟﯩﻨﻼﺭ ﻧﻪﺩە ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ؟
ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩە ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﭼﺎۋﺍﺭ ﺑﺎﺭ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ،ﺧﺎﻻ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ،ﻳﯜﻧﺪە ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺧﺎﻻ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﺎﺭ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﺧﺎﻻﻏﺎ ﻛﯩﺮەﺭ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ«
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚھﺘﺎﻥ ﺗﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﭼﻮڭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﺮﺍھ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺷﯘ ﺋﻪﺭﺍﺩﺍ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ( ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻣﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯟﺍ ﺗﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﭽﻪ( ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ( ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -221) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -223ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
.8ﺟﯩﻨﻼﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪپ ﺋﺎﯕﻼﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺋﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﯩﻦ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜچ ،ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮔﻪپ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﻳﺪﯗ .ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ
ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە ﺟﯩﻨﺪﺍ:
»)ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ( 〉ﺑﯩﺰ )ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ )ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ(
ﺗﯩﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە )ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ(
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ )ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﭽﻪ ﺗﯩﯖﺸﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ )ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﭽﻪ( ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ
ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ )ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ(
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮﺍﺩە
ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ -8) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -10ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘۋەﺗﻠﻪﻳﺪﯗ ،ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻘﭽﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ ﭼﯩﺮﺍﻗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺟﯩﻨﻜﻪﺷﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
141

ﻗﻮﺷﯘپ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ« )ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ -4ﺟﯜﺯﺋﻰ(.
.9ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﻯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ،ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ .ﺟﯩﻨﻼﺭ ھﻪﺗﺘﺎ ﺳﺎﻟﯩﻬ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻗﻪﺩﺭﻯ ﺋﺎﺯ ،ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ -70ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺷﻪﻙ –
ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﺎ )ﺋﯘﻻﻏﻼﺭﻏﺎ(
ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﺩﯗﻕ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ )ﻛﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ )ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە( ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ )ﻗﻮﻏﺪﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ،ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ
ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺟﯩﻨﺪﺍ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪپ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻐﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ -6) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻐﺎ
ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ھﻪﻗﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩەپ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﺮ ،ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺟﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ.
 .10ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﻬﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻣﺪﯗ؟
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻳﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻜﻰ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺟﯩﻦ
ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ( ﺟﯩﻨﻼﺭﻣﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺑﯘ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﻪۋھﯩﺪ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە( ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە
ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻧﯩﻤﻪﺕ
ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ
ﺑﻪﺧﯩﺘﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﯘﺭﯗچ -11ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﻛﻪﻟﻠﻪپ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ )ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﺯﺍﻳﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻨﻰ( ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪپ
ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -94ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺍﷲ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ
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ﺳﺎۋﺍﺏ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە  -9ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﻨﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺟﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﯜﺭە ﺭەھﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ:
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ )ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ( ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﺭ«.
) -46ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻗﺮﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .11ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﺮەﻣﺪﯗ؟ )ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟(
ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ،ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻗﯘﻻﻕ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺑﯩﺖ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺟﯩﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺰ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ
ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺟﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯩﻴﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺭەﻧﺠﯩﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎھﻪﻕ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺳﻪۋەﭘﺴﯩﺰ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺵ ﺳﺎھﺎﺑﻪ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﻳﯩﻼﻥ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺟﯩﻨﻐﺎ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺟﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﺋﯩﺪ» :ﻳﺎﺵ ﺳﺎھﺎﺑﻪ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﺪﯨﻤﯘ ،ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ«ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻞ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﺩە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭼﺎﻡ ﺋﯚﮔﺰﯨﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﺷﺎﺧﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ .ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﺳﯚﺭەپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﮔﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﻧﻪﺥ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺟﯩﻦ ﺋﻮﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﭘﺘﯘ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﭼﺎﻣﺪﯨﻦ
ﺟﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ھﻪﺭ ھﻪﭘﺘﯩﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﭼﺎﻡ
ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﮔﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺟﯩﻦ ﺋﺎﭼﺎﻣﻨﯩﯔ ﮔﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭼﺎﻡ ﭘﯘﺕ،
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺳﯘﻧﯘپ ،ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﺪەﻙ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭼﺎﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﭼﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ» :ﺟﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻮﺭﻣﺎ
ﺗﯜۋﯨﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ ،ﺩەپ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﺎﻡ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﮔﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ھﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺋﺎﭼﺎﻣﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯘﻥ ۋە ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ،
ﺋﺎﻣﯩﻦ! ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
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ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍ
ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﭼﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ-1 .ﭼﺎﺭە ،ﻗﻮﻏﻼﻧﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺍﷲ ﻗﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺵ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯧﻨﻰ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﺴﻪ( ﺍﷲﻏﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ )ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ( ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ ،ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺑﯩﻠﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ -36ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﯧﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻴﯩﺘﺴﺎ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ» :ﺍﻋﺬﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ
ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ.
-2ﭼﺎﺭە» ،ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻖ« ﺑﯩﻠﻪﻥ » ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ«ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻧﻪﺳﻪﺋﻰ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﺗﯘۋەﺳﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ» :ﺋﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ! ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﯩﻨﻰ
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ» :ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ!« ﺩﯦﺪﻯ.
-3ﭼﺎﺭە ،ﺋﺎﻳﻪﺗﯘﻝ ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ) .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە
-255ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺧﻮﺭﻣﺎ
ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﯘﻝ ﻛﯘﺭﺳﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺟﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ.
 -4ﭼﺎﺭە ،ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﻐﯩﻐﭽﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﺪﻙ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻥ( ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ! )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!( ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺗﯩﻼۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ«.
-5ﭼﺎﺭە ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺵ) .ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ .ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ،ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﺱ .ﺋﯘ ﺍﷲ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﻮﻥ ﻗﯘﻝ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ھﻪﻡ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯜﺯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ
ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
-6ﭼﺎﺭە ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ )ﺩﯨﻠﺪﺍ ﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ،ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ،
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺵ(
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﻤﻪﻥ .ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻏﻼپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺳﯧﯩﭙﯩﻞ ﺋﯧﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯨﻠﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻧﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ،ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ〈) «.ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ(
-7ﭼﺎﺭە ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﺶ.
ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ .ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ :ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ،ﺋﯧﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ،ۋﯨﺠﺪﺍﻧﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ،ﻗﻮﺷﻨﺎ ،ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺯﯨﺪﯨﻴﻪﺕ ،ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ،ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗﺵ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭەﭘﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ،ﻏﺎﻟﯩﺒﻪﻥ ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﺋﻠﻪﻡ.

ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﭘﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﺍﻗﻼﺭﺩﯗﺭ .ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺯەﺑﯘﺭ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯗﺭ.
ﺗﻮﭘﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ )ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ(ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻼپ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ )ﺋﯩﺴﻤﻰ ،ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ( ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ )ﺍﷲ
ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ(ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺭﺍﺳﺖ( ﺩەپ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﻻﺯﯨﻢ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
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ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻣﻪﻳﻤﯩﮕﻪﻥ،
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯ ۋە ھﻪﺭپ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺳﯜﺭە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻳﺎﺩﻻپ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ  23ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﭼﯜﺷﯜپ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ھﯘﺷﻴﺎﺭ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻳﺎﺩﻻپ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻳﺎﺩﻻپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺩﯨﻠﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﺳﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ۋﺍﺭﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
ﺷﯘﻛﻰ ،ﻣﻪﻥ )ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ( ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ﺗﺎﻣﺎﻡ ﻳﺎﺩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ ،ﭼﻮڭ
ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ ،ﺑﻮۋﺍﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﺎﺩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﭘﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎ
ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﯜﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺮﺍپ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ «.ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﺮ -9ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
)ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﮕﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ  -42 ،-41ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪھﯩﭙﻪ
)ۋﺍﺭﺍﻕ(ﻻﺭﻧﻰ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯜچ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯜچ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺯەﺑﯘﺭ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩە
ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -35ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ ﻛﯩﺘﺎﺏ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ( ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ھﺎﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﺑﯩﺰھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﺎ )ﺗﯘﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﻧﯘﺭ ﺑﺎﺭ) ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ( ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﺪﺍ )ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
)ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ( ﺯﺍھﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ )ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯘﻟﻼ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ( ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ )ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ( ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﻰ
ﺋﯩﺪﻯ).ﺋﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ!( ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻤﻪﯕﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ ﻣﻪﻧﺴﻪپ ۋە ﭘﺎﺭﺍ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ( ،ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪ -44ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ )ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ(
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ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺩﺍۋﯗﺩﻗﺎ ﺯەﺑﯘﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ  -55ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪ  -27ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﺳﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯﻟﻪﺭ( ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ-
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ۋە ﻣﯘﺳﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﻼ  -18ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻼﺭﺩە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ.ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪۋﻻﺩﻯ(ﻏﺎ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﺪﯗﻗﻜﻰ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺟﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ(،
ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺯ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﻗﯘﻳﯘۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﺘﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻐﺎ
ﺑﯘﺭﯗﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﻠﯩﺪﯗ( ،ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻗﯘﻻﻕ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﻨﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﭼﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ
ﭼﯩﺸﻨﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﺗﯚﻛﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﻰ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ( ،ۋە ﻛﯩﻤﻜﻰ)ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ( ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎ( ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻐﺎ ﻛﻪﻓﻔﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە  -45ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻝ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﯧﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯚﺯ  -ﺋﺎﺭﺍ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﺭ
ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﺋﯘﻻﺭ( ﺷﺎﺥ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﻮﯕﺎﻳﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻏﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ) ،ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ( ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺳﯜﺭە
ﻓﻪﺗﻬ  -29ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘﺎ ۋە ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﻤﺪە» :ﺋﯘ ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮﺍۋ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ(.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ( .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﯘﻟﯘﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ )ﻳﺎﻛﻰ( ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ -36) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -41ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯩﺸﯩﭽﻪ :ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ۋە ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ
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ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺟﯩﺮ  -ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﺎﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﻳﯩﻐﯩﭗ ) ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺩەپ( ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻣﯘ ۋە
ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﻤﯩﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪ -25ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﯗﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ۋە ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -213ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ )ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ( ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ
)ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﺪﺍ( ﺋﯩﺪﻯ) .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ( .ﺍﷲ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ) ،ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ) ،ﺍﷲ( ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ھﺎﻟﺪﺍ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ھﺎﻟﺪﺍ( ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯜﺟﻤﻪﻝ )ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ( ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﻻﺳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺨﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺒﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘﺎ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﺎﻕ  -ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﺩەﻙ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﺌﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ،
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺭﺍﺳﺘﻘﺎ ﺗﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ؟
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﺪە ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﻪ ،ﮔﯘﻣﺎﻥ
ۋە ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﺭﺍﻥ  -ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯘﻻﻕ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯩﺴﺴﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ
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ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍﺵ ۋە ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻨﻰ ۋە ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯜﭼﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ ھﻪﻡ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ،ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ،
ھﯩﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ھﻪﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ،ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ،
ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺍﷲ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻰ ،ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯەﺑﯘﺭﻯ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ ۋە ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯗﺭ.
ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻓﯩﺘﺮەﺕ)ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ(ﻧﯩﯔ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﻰ
ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺭﺍﺳﺖ ﺩﯨﻦ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﯕﮕﯜﭼﻰ
ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ۋە
ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺪﯗﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ -88ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ:
»ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەھﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ .ﺋﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﺕ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﺩەﺏ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻣﻪﻧﺒﻪﺋﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪەﻙ
ۋەھﯩﻴﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ،ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﻮﭘﯘپ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ھﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ )ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﻰ( ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ،ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﻪﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﻡ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﯩﭽﻜﯩﻢ ﺭەﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە
ﻳﯧﯖﯩﻠﻤﻪﺱ ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﻲ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯ
ﻳﯘﻣﯘپ ،ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎھﺎﻝ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ:
 .1ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﻣﻪﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ.
 .2ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ.
 .3ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ.
 .4ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ.
 .5ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ.
 .6ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ.
ﺑﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ،ﺑﯧﺸﯩﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ھﯩﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻣﺎﻗﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﯩﺸﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ھﯩﺴﺎﺑﻼﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﻘﻰ
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ۋە ﺑﻪﻙ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻮﻻﻻﻳﻤﯩﺰ؟
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻮﻕ! ﺩەپ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﻜﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺋﺎﻱ ،ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺳﺴﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺳﯘﻏﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻏﺎ ،ﻗﻮﻗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻘﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺕ ۋە
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺴﺎ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ
ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺗﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ۋەﻟﻼھﯘﻟﻤﻪﺳﺘﺎﺋﺎﻥ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺑﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﻛﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩەﻙ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ؟
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﯩﻴﺘﺘﻰ)» :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﺳﺎﯕﺎ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ
-105ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ۋە ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ۋە ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﮔﯘﺭﯗھ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺳﺎﯕﺎ
ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ(
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﺎﯕﺎ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻏﻪﻳﯩﺐ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -113ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﯩﺒﻮﺩﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ۋە ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ )ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ۋە ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ » :ﺋﻪﻟﻒ ،ﻻﻡ،
ﻣﯩﻢ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺍﷲ )ھﻪﻣﯩﺸﻪ( ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﺪﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻡ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( )ﺍﷲ( ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ) ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ( ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
)ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -1ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺩﺍۋﯗﺩ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺯەﺑﯘﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻣﯘﺳﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺱ ۋە
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺑﯩﺰ ﻧﯘھﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ۋەھﻰ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ھﻪﻣﺪە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻘﺎ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻘﺎ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ،
ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻘﺎ ،ﻳﯘﻧﯘﺳﻘﺎ ،ھﺎﺭﯗﻧﻐﺎ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺩﺍۋﯗﺩﻗﺎ ﺯەﺑﯘﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ )ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﺎﯕﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲ ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ )ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ( ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ(ﮔﻪ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
)ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﻮﺷﺨﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ )ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -163ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -165ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛۋﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﯩﻠﭗ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﺩەﺑﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﺩﯗﺭ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﻻﺯﯨﻢ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ،
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ.
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -136ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺶ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ۋە ﻛﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ
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ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﺪﯗﺭ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -177ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ،
ﺍﷲﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ
)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯘﻝ -ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ،ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﯘﻝ  -ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ۋە )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍ(
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ:
»ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ) .ﺋﯘﻻﺭ( 〉ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺯﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ( 〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰ
)ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە )ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﮕﻪ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﺭۋﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﯖﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯗﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -285ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
»ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯜﻧﮕﻪ ،ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ :ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ
ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ
ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ،ﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯩﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯖﻤﯘ،
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯖﻤﯘ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ »ﺩﯨﻦ« ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻗﯘﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺩﯨﻦ« ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺩە ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ؟ ﺩەﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﭘﻪﻳﺨﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻱ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻣﻪﺷﺌﻪﻟﺪﯗﺭ ۋە ﺑﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ(ﮔﻪ
ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ) ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﻮﺷﺨﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ
)ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﺍﷲ
ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -165ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﻳﻪﻧﻰ  .1ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ۋە ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭۋﺍﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﻰ -2 .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ۋە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﻰ -3 .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺳﻪۋەﺏ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯜچ ﺳﻪۋەﺏ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﺯﯙﺯﺭﯛﺭ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ
ۋە ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺩەﺭﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻝ ،ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼپ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ.
 .1ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ،
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻠﯩﺮﻯ:
 (1ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺑﻪﺯﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻣﺎۋﯗ ،ﺩەپ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ )ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ(ﻧﯩﯔ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 (2ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ )ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻏﺎ(
ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ ۋە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﯚﻛﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪەﺩە)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﺳﺎﻣﺎۋﻯ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﺎھﯩﺖ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ).ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ
ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ )ﺋﻪھﻜﺎﻣﻰ( ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻓﺴﻰ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ «.ﺩﯦﺪﻯ -48) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﺳﺎﯕﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -105ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
 .2ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھ ۋە ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺭﺍﺳﺖ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪ -48ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
 .3ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﻣﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ  -1ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﺎھﺎﻥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ(
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ:
»)ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 ،ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻟﯩﻘﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯜﻣﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﺸﯩﯖﻼﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -158ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ(
ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە )ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ۋە
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺑﻪﺉ -28ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ۋە ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﺎ ﺧﺎﺱ.
ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ.
 .4ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﺮﻯ -9ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ )ﻳﻪﻧﻰ
ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﮕﻪ
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ﻻﻳﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ«.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ  -42 ،-41ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻠﯩﺪﺍ )ﻳﺎﺩﻻپ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﯧﺰﯨﭗ( ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺷﯘﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗپ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭپ ﻗﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ھﻪﺭپ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺸﻘﺎ،
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺮﺍﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺑﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺑﯘﺧﺘﻰ ﻧﻪﺳﺴﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﭘﯜﺭﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩەۋﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ.
)ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺍﷲ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ (.ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ
ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻪﺵ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ.
 .5ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە
ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ! )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ )ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ ۋە ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﺎ( ﻳﯘﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
)ﻳﯘﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻻپ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ(
ﺭەﺳﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ۋە ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﻯ(ﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻛﯘﻓﺮﻯ( ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﻘﺪﯨﻦ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ( ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -16 ،-15ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺳﻪھﻨﻪ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
 .1ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺋﻪﻟﯩﻒ،ﻻﻡ ،ﻣﯩﻢ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ( ھﯧﭻ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ) ،ﺋﯘ( ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﺪﯗﺭ«.
)ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -2 ،-1ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .2ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺭەھﻤﻪﺗﺘﯘﺭ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﭼﻮﯕﻐﺎ،
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻪ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﯩﮕﻪ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ،ﺗﯩﺮﯨﻜﻜﻪ ﺭەھﻤﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺭەھﻤﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﻟﯩﻒ ،ﻻﻡ ﻣﯩﻢ .ﺑﯘ ھﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ) .ﺋﯘ( )ﺗﻪﺋﺪﯨﻞ ﺋﻪﺭﻛﺎﻥ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ(،
ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯘﺭ ۋە ﺭەھﻤﻪﺗﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ -1ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .3ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺷﯩﭙﺎﺩﯗﺭ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭھﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻳﯜﺭەﻙ
)ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ( ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ،
ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ،ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ،ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ،ﺭﻭھﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺑﯩﺨﯧﻠﻠﯩﻖ،
ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺷﯩﭙﺎ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ)«.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ -82ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .4ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺩﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﻰ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘﻗﻼپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻧﯘﺭﺩﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ )ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ(
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻧﯘﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ
-174ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .5ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻮﺗﯘﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﯘﭼﻰ ۋەﺯ-ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩەﺭﺩﻛﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻙ ۋە ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﻘﺎ( ﺷﯩﭙﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻛﻪﻟﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﻳﯘﻧﯘﺱ -57ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .6ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ »:ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ
ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺩﯨﻠﻼﺭﻏﺎ(
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ) ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺨﻪۋەﺭ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ  -89ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺳﯚﺯﻯ .ھﻪﻗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ .ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﻪﻗﻨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ھﻪﻣﻤﻪ ھﻪﻗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ۋە
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻤﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯘﺷﺨﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ -105ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﺳﺎﻣﺎۋﻯ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﺎھﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ«.ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -48ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘۋەﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ(
 .8ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭھﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﯗﺟﯘﺩ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﺭەپ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺯﺍﺕ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﯩﮕﻪ
ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺳﺎﺩ .ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ )ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯗﺭ() «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -1ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺳﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﯖﮕﻪ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ )ﺋﯘﻟﯘﻍ( ﺷﻪﺭەﭘﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە )ﺑﯘ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە (
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ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ)«.ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ  -44ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .9ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺟﯩﻨﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺗﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻣﯘﺷﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪﻯ ۋە ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ( ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟〈
ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ )ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ( ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺭﺍﺳﯩﺘﻼ
ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ!« ﺩﯦﺪﻯ).ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﻰ  -30ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .10ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻣﯘھﺘﺎﺝ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ) ،ﺩﯨﻠﻼﺭﻏﺎ( ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
)ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺨﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ -89ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﺪﯗﺭ ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪۋﺯەﻝ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ
ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺭﻭھﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﻣﯜﮔﯜﭼﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺋﯚﻟﯜﻛﺘﯘﺭ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺩﻯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﻪﻣﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﺎﯕﺎ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺳﻪﻥ )ۋەھﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ( ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺘﺘﯩﯔ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺴﻪﻥ«.
ﺩﯦﺪﻯ).ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺭﺍ  -52ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ
ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ،ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍ )ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ(ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ،ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ
ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨﺴﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﯚﺕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﻰ:
 (1ﺋﯩﻤﺎﻥ )ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ( ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﻪﺗﻜﯜﮔﻪﻥ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ھﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ،ھﯧﭻ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ھﯚﻛﯜﻡ ،ﺋﻪﺩەﺏ -
ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (2ﺋﯩﺴﻼﻡ )ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ،
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﯟە ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯜچ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯧﺘﻘﺎﺩ ،ﺳﯚﺯ ۋە ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺳﯚﺯ ،ﺋﯩﺶ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ.
 (3ﺋﯩﻬﺴﺎﻥ )ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﺎ ،ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺍﷲ
ﺗﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
 (4ﺗﻪﻗﯟﺍ )ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﺘﺎ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ھﺎﺟﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻠﻐﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ،ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ھﻪﻡ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ھﻪﻡ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﯚﺕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺗﯜﮔﻪپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﻻﻳﺎﻗﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﺍ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﺴﻪ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ،ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ،
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﯦﺮﯨﺪﯗ .ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ .ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺴﻪ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ،ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﺮﯨﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻻﻧﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﺴﻪ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺩﻭﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﻳﺎﻕ! ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺎﺷﯘ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪە .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.

ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺯەﺑﯘﺭ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﯚﺕ ﻛﯩﺘﺎﺏ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
159

ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ .ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻟﻪۋھﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘﺎ ،ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺯەﺑﯘﺭﻏﺎ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ۋە
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ )ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ(
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﺮﺍﻗﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ھﻪﻡ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻥ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺗﻪﻥ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺗﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻼﺭ ،ﺯەﺑﯘﺭﻻﺭ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ،
ﺳﯚﺯ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻗﻮﺷﯘﺵ ،ﻛﻪﻣﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﻡ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ  -ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘ
ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛپ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﯘﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ،ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻐﺎ
ﺑﺎﻱ ،ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻥ ،ﺋﻪﺭەﺏ ،ﺋﻪﺟﻪﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺮﯨﺐ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﺳﺎﻣﺎۋﻯ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﺎھﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.
)ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ )ﺋﻪھﻜﺎﻣﻰ( ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻓﺴﻰ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ) «.ﺳﯜﺭە
ﻣﺎﺋﯩﺪە  -48ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﺳﺎﯕﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.
ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -105ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺷﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ )ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺩﯨﻨﻨﻰ
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ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -85ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﻠﻪﺭ
 .1ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ۋەھﯩﻲ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ۋەھﯩﻲ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯧﺰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯜﺭ .ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻗﺎﻳﺴﻰ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ۋەھﯩﻴﺪﯗﺭ .ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ»:
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ» :ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە
)ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘۋﺍ ﺗﯜﺯﮔﯩﻦ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯜﻝ -ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭ( ﺩﯨﻦ ﻳﯧﮕﯩﻦ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ« .ﺋﯘﻧﯩﯔ )ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ( ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷﯩﭙﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﻠﻤﯘ  -ﺧﯩﻞ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺳﻪﻝ( ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ )ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺩﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻨﻰ( ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺑﺎﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ -69 ،-68
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ»:ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗﻗﻜﻰ »ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻧﻰ )ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ( ﺩەﺭﻳﺎﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯩﻞ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ(
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻧﻰ )ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ( ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ) .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﺍﻗﯩﺪﯨﻦ( ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻧﻰ
ﺳﺎﯕﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ« «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻗﻪﺳﻪﺱ  -7ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ھﻪﺭە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ ۋە ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﻪﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻣﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﯩﻤﯘ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ.ﺋﯘﻣﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ ۋە ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﯘﺭەﺳﺴﻪ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ۋەھﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ.
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺯﯦﻬﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ،ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻣﻤﺎ ،ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ،ﺗﯧﻠﯟﯦﺰﻭﺭﻻﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻪﻧﻪ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺋﻪﻗﻠﯩﻢ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ،ھﻪﺗﺘﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ھﺎﺷﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ۋەھﯩﻲ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ھﻪﻡ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ،ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯚﺯﻯ
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ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ.
ۋەھﯩﻲ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەھﯩﻴﻨﯩﯖﻤﯘ،
ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺖ ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ۋە ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﮔﯘۋﺍھ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻳﻮﻕ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺳﯜﺭﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ  -ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﭼﺎﻗﻨﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋەھﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺍﷲ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ -6ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﻣﺎھﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ» ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯧﻬﺮﻯ«» ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮ« ۋە »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯚﭼﻪﻙ« ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻗﯘﺩﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ
ھﻪﻗﻜﻪ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ،ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﯩﻨﻰ ،ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەھﯩﻲ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺩەپ( ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﻣﯜﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﺯﺍﺩ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺍﷲ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ۋەھﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﺩە
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋەھﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭ
ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) « .ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺭﺍ -51ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ:
 .1ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ۋەھﯩﻲ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ
ﺩﯗﻏﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺯﯨﻼپ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋەھﯩﻲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻗﻪﻟﺒﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﻣﯜﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ،
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ،
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﭘﻪﺭﺩە ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ،
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﯩﻤﯘ ﻣﯩﺌﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
»ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻝ ﻣﯘﻧﺘﻪھﺎ«ﻏﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺵ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ،ﻣﯩﺌﺮﺍﺟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﻤﯘ؟« ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯘﺭﺩﯗﺭ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﯩﻤﺪﯨﻜﻰ »ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺁﻩُ ﻧَﺰْﻟَﺔً ﺃُﺧْﺮَﻯ ﻋِﻨﺪَ ﺳِﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻬَﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﻛﺎﻻﻣﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺭَﺁﻩُ« ﺋﺎﻟﻤﺎﺵ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻐﺎ ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ »ﺋﯘ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﻰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﻪھﺎ )ﺩەﺭﯨﺨﻨﯩﯔ( ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺩﻯ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ) .ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﯩﻢ  -14 ،-13ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻱ ﭘﻪﺭﺩە ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯩﻨﺎ ﭼﯘﻟﻰ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ ۋە ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﻮﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ »ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻦ،ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻻﻱ!« ﺩەپ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ «.ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺗﺎﻍ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺳﺎ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻱ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ( ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪۋۋەﻟﻘﯩﺴﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺋﻪﭘﯘ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.
 .3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﺘﯘﺭ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﮕﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﻣﯩﺌﺮﺍﺟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ۋەھﯩﻲ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻟﭽﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ )ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﻚ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﻰ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ» ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻙ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻤﻪﻥ〈 .ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﻪﻥ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟〈 .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ〉 :ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﻥ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻛﺘﯘﺭ )ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ :ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
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ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ〈) «.ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ -19ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -21ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺩﯨﻬﻴﻪﺗﯘﻝ ﻛﯘﻟﺒﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺳﺎھﺎﺑﻪﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻛﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛپ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻳﻮﺗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ )ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﻛﯜﻧﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ( ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﯩﯖﯩﺰ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ »ﺋﯚﺯﻯ ﮔﻪپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﯩﯖﯩﺰ« ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯜﺗﯜپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ « .ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺩﯨﺴﻰ.

ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﮕﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﯜﺯﯨﺪە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺋﯘﺯﯗﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻱ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻰ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﺴﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻝ  -ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ؟ ﺷﯘﯕﺎ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ
ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻣﻪﻳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ
ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ
ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ھﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ،
ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەھﯩﻲ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەھﯩﻲ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ،ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ )ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ(
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ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﻪ ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺍﷲﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ۋەھﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋەھﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺯﯙﺭﯛﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﭼﻮڭ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ،ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﺮﯨﻲ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ
ﺑﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺗﯧﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻧﻪﺑﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻴﻨﻰ
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋەھﯩﻲ
ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺑﻰ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﻪﺑﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺭەﺳﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ
ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺭەﺳﯘﻟﻨﻰ ﻧﻪﺑﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻧﻪﺑﯩﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻝ ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﻡ ﻧﻪﺑﻰ ھﻪﻡ ﺭەﺳﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﻪﺑﻰ ھﻪﻡ ﺭەﺳﯘﻝ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪە
ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻼﺭ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﻪ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺳﯩﺒﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ
ﻛﻪﭼﺴﻪ ،ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ،ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ
ﻧﻪﺑﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻝ )ﺍﷲﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﻰ( ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
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ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻧﻪﭘﯩﺴﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺩﺍﻍ ﺗﯩﮕﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﺪە
ﺋﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﺎ ،ﺧﯘﻱ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﺪە ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ،
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﺭﻭھﯩﻲ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ۋەھﯩﻲ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 (1ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ .ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻼ ﻳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺋﯘ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
 (2ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ.
ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﻙ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
 (3ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ.
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺟﻪﻣﯩﺌﻴﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺟﻪﻣﯩﺌﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﯩﻨﻰ ،ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ -
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺩەۋﯨﺮ ﺩەﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەۋﯨﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺩەۋﺭ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﯘﺭﺗﻼﺭ ۋە ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯜﺯەﺷﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﺘﯩﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﯨﻦ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﯨﻦ ﮔﻮﺭﻭھﯩﻐﺎ ﻗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ،
ھﻮﻗﯘﻗﺴﯩﺰ ،ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﺌﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ،
ﺋﯩﺴﺘﯩﺒﺪﺍﺩﻧﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﯨﻨﮕﻪ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﯩﯔ ﭘﺎﺕ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯨﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﮔﻪپ ﭘﺎﻟﭽﯩﻼﺭ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ  -ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪۋﯨﻨﻨﯩﯔ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺸﯩﯩﺸﻰ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻤﯘ ،ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ
ﺗﯜﺯەﺗﻜﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ،
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ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺑﻰ ،ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯩﻠﻼﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ )ھﻪﺑﻪﺳﯩﺸﺘﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ(،
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺭﺍھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ،ﺭﯗﻡ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ،ﭘﺎﺭﯨﺲ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻨﻰ
ﻛﯜﺯەﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﮔﻪپ :ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺵ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﻳﯘﻧﻼﺭﻧﻰ،
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺭەھﺒﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﺳﺴﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯘﻏﺎ
ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ
ﭼﯧﻜﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯨﻘﯩﻐﺎ
ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻳﻮﻟﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ھﺎﻻﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺭەھﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﻮﻟﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺵ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﻙ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ،
ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺯﯨﻼپ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ۋە ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﺳﺎ
ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻻﻳﯩﻘﻼﺳﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩە ﻣﻪۋﺟﯘﺕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ:
 -1ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺳﯚﺯ ۋە ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺭﺍﺳﺖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻳﯜﺭﯛﺵ ،ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﻪﻙ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 .2ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﮔﻪپ  -ﺳﯚﺯﯨﺪە ،ﺋﯩﺶ  -ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﺪە ،ھﯚﻛﯩﻤﯩﺪە ،ﺳﯚﺯ
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ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩە
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪڭ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 .3ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .4ﺳﯜﭘﻪﺕ،ﺯﯦﺮەﻙ ،ھﯘﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﮔﻪپ  -ﺳﯚﺯﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ،ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ،ﺯﯨﻬﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﻙ ،ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﻪﺳﺴﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە»:ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺯﯦﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەھﯩﻲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ .ﮔﺎﻟﯟﺍﯕﻠﯩﻖ ،ﺯﯦﻬﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺗﻪﺳﺮﺍﻕ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ.
ﺗﯚﺗﯟەﻧﺪە ﺑﯩﺰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺩەﺭﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺳﻪۋەﺏ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ
)ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﻰ( ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭ ۋە ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ )ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ(
ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﺋﯚﺗﺘﯘﻗﻜﻰ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ )ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﻮﻟﻰ( ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) .ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻠﯩﺪﯗ( ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺭەﺳﯘﻝ« ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﻻﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﻧﺎﻗﯩﺲ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ
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ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺑﻰ ۋە ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺋﯩﺰﺍھﻼﺷﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ( ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ) ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ(
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ -24ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯘھﯩﻢ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻳﻮﻕ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﻰ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ،ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﺪە ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :
ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ〉 :ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ
ﻛﺎھﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻗﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ〈 ﺩەپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ« )ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ -36ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ -24ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺑﯩﺮ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺮﻻ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻟﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺑﯘﺯەﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ〉 :ﺋﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ؟〈 ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ 〉 :ﺋﺎﺩەﻡ〈 ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﯩﺪﻯ؟ ھﻪﺋﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ؟ ﺋﯜچ ﻳﯜﺯ ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ .ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ؟ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﺗﯚﺕ ﻣﯩﯔ .ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯜچ ﻳﯜﺯ ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ،ﺩﯦﺪﻯ« .
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﻧﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ،ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﯩﺪﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﻧﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ
124000ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
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ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻣﯘ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﮔﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﯩﻼ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺳﻪھﯩﻬ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ
 ﺋﻪۋﻟﻪﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯜﻳﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋەھﯩﻴﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﯘﺷﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
ﺷﯩﺲ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ :ﺷﯩﺲ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪۋﺭﯨﺴﻰ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺷﯩﺴﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪھﯩﭙﻪ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،ﺷﯩﺴﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭە ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﯩﺲ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻧﯘھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺭﺳﻪﻝ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﺴﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)» :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑﯩﺰ ﻧﯘھﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ
ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ھﻪﻣﺪە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻘﺎ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻘﺎ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ ،ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻘﺎ ،ﻳﯘﻧﯘﺳﻘﺎ ،ھﺎﺭﯗﻧﻐﺎ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺩﺍۋﯗﺩﻗﺎ ﺯەﺑﯘﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ«.
)ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -163ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻧﯘھﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯘﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﻟﯘﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﺴﻬﺎﻕ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﻳﺎﻗﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﻳﯜﺳﯜﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺷﯘﺋﻪﻳﯩﺐ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ھﺎﺭﯗﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﻠﻴﺎﺱ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﻠﻴﻪﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺯﯗﻟﻜﯩﻔﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ،
ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ.
ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺯﯗﻟﻜﯩﻔﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﯩﻠﻴﻪﺳﻪ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﺐ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻏﺎﻟﯩﺒﺮﺍﻕ .ﺭﺍﺳﯩﺘﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻟﻪپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ،ﻗﻮﻟﻼپ ﻗﯘۋەﺗﻠﻪﺵ ،ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺷﻪﺭﯨﻘﺘﻪ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻳﻪﺭﺩە ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻧﺌﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﺳﯜﺭﯨﻴﻪ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛپ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪﺭەپ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺴﻬﺎﻕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻪﺋﺎﺩ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻗﯘپ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺷﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﺮﺍﻕ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ .ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻳﺎﻗﯘﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎپ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺭﯗﻥ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯘﺩﺩﯗﺱ
ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ .ﺷﺎﻡ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﯘپ »ﺑﻪﻳﺘﻰ ﻟﻪھﻤﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯘﺩﺩﯗﺱ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ 53ﻳﯧﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ،
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە 10ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎپ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە.
ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﯘﺩ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ﺷﯘﺋﻪﻳﯩﺐ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﻪﺭەپ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ.
ھﯘﺩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺯﺭﯨﯟەﺕ ﺷﻪھﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺷﻪھﺮ« ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﻪﻧﯘﺏ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﻡ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﺋﻪﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪە
ﺋﯩﻮﺭﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﻟﯘﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺑﯩﻞ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ »ﻣﯘﺋﺘﻪﭘﻜﺎپ« ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺵ ﺷﻪھﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻣﻪﺷﻬﯘﺭﺭﺍﻗﻰ ﺳﻪﺩﯗﻡ ،ﺋﻪﻣﯘﺭەﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﻪﻙ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﻧﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯘﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﺎﻡ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻟﯘﻟﺌﻪﺯﻣﻰ )ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ( ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﺯﻣﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﻪﻥ )ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﻐﺎ( ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ
-35ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ۋە
ﺋﯩﺴﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ  »:ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪھﺪە ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ .ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ،
ﻧﯘھﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﯨﻦ ،ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﻦ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎﺩﯨﻦ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﻪھﺪە ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﯚﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﺐ
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ﺑﻮﻳﯩﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﺯﻣﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻠﯩﻘﯩﺴﻰ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻘﻰ
ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ
ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﻤﻨﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺭﺍﺳﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩەپ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻯ
ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ .ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﺭﯨﺠﻪ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻤﯩﺰ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻨﻰ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﭘﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﯨﻦ( ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﻧﯘھﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺩﺍۋﯗﺩ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ،ﻳﯜﺳﯜﻑ ،ﻣﯘﺳﺎ،
ھﺎﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﻤﯩﺰ .ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ،
ﻳﻪھﻴﺎ ،ﺋﯩﺴﺎ ۋە ﺋﯩﻠﻴﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ،
ﺋﯩﻠﻴﻪﺳﻪ ،ﻳﯘﻧﯘﺱ ۋە ﻟﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﺋﯚﺯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ( ﺗﺎﻣﺎﻣﻰ ﺟﺎھﺎﻥ
ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ -83) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -86ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 7ﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩەﻡ،
ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ،ھﯘﺩ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ﺷﯘﺋﻪﻳﯩﭗ ،ﺯﯗﻟﻜﯩﻔﯩﻞ )ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ(ﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ )ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ( ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﺩەﻟﯩﻞ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯘﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ
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ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺳﯚﺯ -
ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ،ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻏﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯗ )ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ( .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻼﺭ! ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻰ
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە
ﻧﯩﺴﺎ -136ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ) .ﺋﯘﻻﺭ(〉ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺯﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ(〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰ )ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە )ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﮕﻪ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ﭘﻪﺭۋﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯗﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ«.
)ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -285ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﺩەﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ
ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺩﯦﺪﻯ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻧﯩﺴﺎﺩﺍ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﺍﷲﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ )ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ) ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ( ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﯩﯔ( ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ )ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ( ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ
ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ( ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯗﺭ ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺧﻮﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﯗﻕ«.ﺩﯦﺪﻯ -151 ،-150) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ( ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻛﯩﺰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
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ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﯘﺳﺘﻪﭘﺎ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﭼﯩﻤﯩﺰ.

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻪﺑﻰ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﭙﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ھﺎﺷﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﺎﻧﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ﻗﯘﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ،
ﺋﯘ ﻛﻪﺋﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﻣﯘﺭﺭەﻧﯩﯔ ،ﻟﯜﺋﻪﻳﻨﯩﯔ ،ﻏﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ،ﻓﯩﻬﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ،ﻧﻪﺯﯨﺮﻧﯩﯔ،
ﻣﻪﺋﻪﺩﻧﯩﯔ ،ﺋﻪﺩﻧﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺩﻧﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺭﺍﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﺪە ﺋﻪﺑﯜ ﻳﯜﺳﯜﺏ ھﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ۋەھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ .ﺋﯘ ﺯﯙھﺮەﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﺎﻧﺎﺑﻨﯩﯔ ،ﺋﯘ ﻗﯜﺳﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻛﯩﻼﺑﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺭەﺳﯘﻟﻠﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻓﯩﻞ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺑﯩﺌﯘﻝ
ﺋﻪۋۋەﻟﻨﯩﯔ  -12ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ .ﺑﯘ ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ  -570ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﯩﺖ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﭼﻮڭ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﻠﯩﭗ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻪﺳﻰ ﺋﯜﻣﻤﻰ ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﭙﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  25ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺧﯘۋەﻳﻠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺧﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺧﻪﺩﺩﯨﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯘﺭەﻳﯩﺶ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﺩﺩﯨﭽﻪ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﻗﺎﺳﯩﻢ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺗﯘﻏﺪﻯ.ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ،ﺯەﻳﻨﻪپ ،ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ،ﺋﻮﻣﻤﯘ
ﻛﻮﻟﺴﯘﻡ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯚﺕ ﻗﯩﺰ ﺗﯘﻏﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﻱ ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ » :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ؟
ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ :ھﻪﺋﻪ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺮﺍﺕ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ
ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﻢ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ25 .
ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ
ﻛﯚپ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
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ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﺯ
ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﯘﺗﻘﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ .ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ ،ﻗﻪﺭﺕ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻟﻪﻱ
ﺳﯩﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﻭﻱ ﺋﯩﻨﺎۋﯨﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﻜﯩﮕﻪ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻧﺎھﻪﻕ ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪﺍ ﺋﯜﻟﮕﻪ،
ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯘﺭەﻳﯩﺶ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺋﻪﻣﯩﻦ« )ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﻧﺎﻣﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﯧﺘﯩﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ،
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﯘﺭەﻳﯩﺶ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »:ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﮔﯘﯗۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺍﻻ ﺳﯜﺭە ﻗﻪﻟﻪﻣﺪە» :ﻧﯘﻥ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ
ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ( ﺋﻪﻣﻪﺳﺴﻪﻥ .ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺋﯜﻛﺴﯩﻤﻪﺱ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻪﻥ«.
ﺩﯦﺪﻯ -1) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ،
ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ،ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ
ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺭﻭھﻨﻰ ﺩﯗﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﺋﯩﺶ ﺧﯘﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﺮﺍپ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ھﯚﺟﺠﻪﺕ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
 .1ھﯚﺟﺠﻪﺕ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪﻳﻬﯩﻘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻟﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻤﻜﻰ :ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
175

ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺭپ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺳﻰ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻳﯘڭ ،ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻗﯘﻝ ،ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ .ﺩەﺳﻠﻪپ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺩﺍپ ،ﺳﯘﻧﺎﻱ
ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﭘﺎﻻﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻻﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﻛﯚﺭەﻱ ﺩەپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯧﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﺧﻠﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﻳﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﺎپ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ) .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ(
ھﻪﻣﺮﯨﻴﯩﻢ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ھﻪﻣﺮﯨﻴﯩﻢ :ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ھﯧﭻ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺐ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺍﷲ
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺪﻯ«.
 .2ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻠﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺵ ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﺍ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ )ﺑﻪﻝ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﯚﮔﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەﺧﺖ(ﻻ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ :ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻏﻠﻰ! ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﺩﻭﻻﯕﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻣﯚﺭەڭ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺧﯩﺘﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ھﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﮕﻪﻥ.

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ 40ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﺍ ھﯧﺮﺍ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﺭﺩﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﻪﻕ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺴﯩﭗ ،ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺋﻮﻗﯘ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ» :ﺋﻮﻗﯘ! ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ! ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﻪڭ
ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻜﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻟﻪﻕ  -1ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ )ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪڭ! ﻗﻮﺭﻗﻤﺎڭ ﺍﻻ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭﮔﯩﺰ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺴﯩﺰ .ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻨﻰ ﻛﻪﺳﺒﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ ،ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﭼﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ۋەﺭەﻗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻧﻪۋﻗﯩﻞ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺒﺮﺍﻧﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﺎﺯﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺯﺍﺗﺘﻰ .ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻰ ﺗﺎﻏﺎ! ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﯕﻼ! ﺩﯦﺪﻯ .ۋەﺭەﻗﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ:
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ﺋﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﻢ ﺋﻮﻏﻠﻰ! ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻛﯚﺭﺩﯛڭ؟ ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ۋەﺭەﻗﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺋﺎﺷﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ.
ﻛﺎﺷﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯘﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﻪﺭﻣﯘ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ؟ ھﻪﺋﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻕ
ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺷﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯖﺪە ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ
ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯜﺷﻠﯜﻙ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﻢ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ۋەﺭەﻗﻪ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ۋەھﯩﻲ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ۋەھﯩﻲ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﻚ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﭼﺎﻕ ﺋﻮﻗﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﺐ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋەھﯩﻲ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ،
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩﯨﻞ  -ﺋﺎﺯﺍﺭ ۋە ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺑﻪﺯﻯ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ
ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ۋە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋە ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺑﯘ
ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﺎﻍ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯜچ ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻣﺎپ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ.
ﺩەﺭەﺥ ﻏﺎﺯﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺪﻯ .ﺑﻪﻙ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭙﻤﯘ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ
ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﻘﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ -10ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ-11 ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪپ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺟﻪﻧﻨﯘﺗﯘﻝ ﻣﻪﺋﯩﯟﺍ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻝ
ﻣﯘﺗﺘﯩﻪھﺎﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ ،ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ ۋە ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪۋﯨﺲ ،ﺧﻪﺯﺯەﺝ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺟﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ،ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ
ﺋﻪھﺪﻯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ »ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺩﺍۋﺍﻥ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪھﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘ
»ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺩﺍۋﺍﻥ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ« ﺩﯦﻴﯩﻠﺪﻯ.
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ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﯜﻳﯜپ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ »ﻳﻪﺳﺮەﺏ« ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺧﻪﻟﻖ »ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭ« )ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺷﻪھﻪﺭ( ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ .ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە
ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻕ ۋە ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ،ﺋﺎﺩەﻡ -
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ )ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ( ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ )ﺍﷲ(ﻏﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺭەﺑﺌﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﺮﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﻛﯩﺴﺮﺍ ﮔﻪپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍﺭەﺑﺌﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
»ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﺘﻰ) .ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە  -3ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺭەﺑﯩﺌﯘﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺩﯛﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﯩﺠﺮەﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺭەﭘﯩﻘﯘﻝ ﺋﻪﺋﻼ«ﻏﺎ )ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﻪﻣﺮﺍھﻘﺎ( ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ )ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ(
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!
ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺯەﺭ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻼﺭ
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ،ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻧﻪﺳﻪپ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘﻰ ﺩەپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻣﯩﻞ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﺴﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﺍ ﺑﺎﺭﻣﯘ  -ﻳﻮﻕ؟ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ.
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ .ﭘﺎﺭﺱ ،ﺭﻭﻣﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻤﯘ
ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
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ﻣﻪﺩەﻧﯩﻲ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪھﯟﺍﻝ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭ ،ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺟﯩﻨﻜﻪﺷﻠﻪﺭ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ،ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺭپ -
ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﺎﻳﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ھﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ .ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭەﭘﻠﻪﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ،ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛپ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚپ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺭ
ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﭘﺎﺭﺍﻥ )ﻣﻪﻛﻜﻪ( ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﺎﻗﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﺧﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﻳﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜپ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺱ  -ﺑﻪﺳﺘﻪ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪە ﺧﻪۋەﺭ
ﻛﯜﭼﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘپ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻪھﺘﯩﺖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻟﻬﺎﺳﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ  470ﻳﯩﻞ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘﺯﺯﯗﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯩﻢ ﻻﻳﯩﻖ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﺰ؟
ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﺎﻙ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ( ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻜﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﻏﺎﻟﯩﺒﺴﻪﻥ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ« )ﺳﯜﺭە
ﺑﻪﻗﻪﺭە  -129ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺩەﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ» :ﺋﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ
ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻥ« )ﺳﯜﺭە ﺳﻪﻑ -6ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩەپ
ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺷﯘ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھﺘﯘﺭ.
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»ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺷﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ!
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺭەھﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ! ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻚ«ﮔﻪ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﻘﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ۋەھﯩﻲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﺩەﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻱ ،ﻗﻪﺩﺩﻯ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺭﺍﺳﺖ
ﺧﻪۋەﺭ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،
ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﭽﻪ ﺑﻪﺭﺍ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺯﯨﺐ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ )ﺑﻪﻙ ﺋﯧﮕﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻙ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻰ ﻛﻪڭ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯧﭽﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ
ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ«.
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺯﯛﻙ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭﻯ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﺘﻪﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺗﺎۋﺍﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻧﺒﻪﺭ ﭘﯘﺭﯨﻤﯩﺪﯨﻢ«.
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ – ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ۋەﺟﻬﻪﺗﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ھﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺋﯘ
ﺯﺍﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻪﺑﯘ ھﺎﻟﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ھﯩﻨﺪﯨﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻻﻧﯩﯔ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭەﺗﺘﻰ .ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺳﻪ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻡ ﺩەپ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯜﺯﻯ
ﺋﺎﻳﺪەﻙ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺑﻮﻳﻠﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﭘﻪﻝ ﺋﯧﮕﯩﺰﺭەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻙ ﺋﯧﮕﯩﺰ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺎﺭﺭﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯧﭽﻰ ﺑﻪﻙ ﺑﯜﺩﺭﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻙ ﮔﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺘﺘﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻗﯘﻻﻕ ﻳﯘﻣﺸﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺭەﯕﮕﻰ ﺋﺎﻕ ﭘﯩﺸﻤﺎﻕ ،ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﻪڭ ،ﻗﯩﺸﻰ ﺋﻪﮔﻤﻪ،
ﺋﯘﺯﯗﻥ ،ﺋﯘﻻﺷﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﻪﺭﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﺭﻧﻰ ﻗﺎﯕﺸﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﻧﯘﺭ ﭼﺎﻗﻨﺎپ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ،ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻮﻏﺎﻧﺮﺍﻕ ،ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯ ،ﻣﻪﯕﺰﻯ ﺋﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﺋﺎﻏﺰﻯ ﭼﻮڭ ،ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﭘﺎﺭ  -ﭘﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﺪە ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﯜﻛﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﻪﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ،ﮔﯚﺷﻠﯜﻙ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﯔ ،ﺋﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ،ﻏﻮﻟﻰ ﻛﻪڭ ،ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻡ ،ﺗﯜﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯚﻛﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺗﯜﻙ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻣﭽﯩﻜﻰ ﺳﻪﻝ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﻛﻠﯜﻙ،
ﺑﯧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ،ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪڭ ،ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺳﯧﻤﯩﺰ ،ﺑﯧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻡ ،ﺋﯩﺰەﯕﮕﯜﻟﯩﻜﻰ ﻛﺎۋﺍﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﭘﯘﺗﻰ ﺗﻪﺭﻟﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﺋﯧﮕﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎپ،
ﺳﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﯧﺰ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺴﻪ ،ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭘﺮﺍﻕ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻛﯚپ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﭘﯩﻼﻥ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ«.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﺎﺱ ﺍﷲ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺕ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻪﺩەﻥ
ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪﻙ ،ﻳﺎﺯﺳﺎﻗﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ،ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯩﻜﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻞ ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ
ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯨﻦ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯚﺗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ۋەﻗﻪﺩﯗﺭ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
»ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە ﻧﺎھﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ«ﻏﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻦ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﯘﺩﺋﺎﻥ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ
ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺗﯚﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﻠﺴﺎﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﺴﺎﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-1ﺑﯚﻟﯜﻡ
-143ﺑﻪﺕ( ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ .ﺯﺍﻟﯩﻤﺪﯨﻦ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻣﯘ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺟﻪﺭﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺪﯗﺭ .ۋەﻗﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﻪﻧﻪ
 35ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﻰ ﭼﯘۋﯗپ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯩﯖﯩﻼپ ﻳﺎﺳﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ھﻪﺟﻪﺭﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟەﺩ )ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺵ(ﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺟﻪﺭﯗﻝ
ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ
ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ۋەﻗﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﯩﻼﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ» :ھﻪﺟﻪﺭﯗﻝ
ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﭼﻮڭ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪڭ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ
ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ« ﺩەپ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﻛﯚپ ﻗﺎﻥ
ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪﻧﺪە،
ﺧﻪﺗﻜﻪ »ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺭﺳﯘﻝ ﺍﷲ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
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ۋەﻛﯩﻠﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ۋەﻗﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯚﻣﺮە ﺗﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ھﯜﺩەﻳﺒﯩﻴﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﻗﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ  10ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺰﯨﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ »
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ« ﺩەپ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋەﻛﯩﻠﻰ ﺳﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﻯ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ »ﺗﻮﺧﺘﺎڭ! ﺭەھﻤﺎﻥ ،ﺭەھﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﯔ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ھﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﯔ« ﺩەپ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺭەﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ :ﺑﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ
»ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋەﻛﯩﻠﻰ
ﺳﯘھﻪﻳﻞ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ« ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺳﯘھﻪﻳﻞ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ» :ﺗﻮﺧﺘﺎڭ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﻗﯘﺷﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜھﻪﻳﻞ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ« ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﯔ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺭەﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪﻯ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ۋە ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ» ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﺯەﻙ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻣﯘ« ﺩەپ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ
ﺋﯘﻧﯘﻣﺎﻱ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﺭەﺳﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻱ  -ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭەﺭﻟﯩﻜﻰ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ
ﻓﻪﺗﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ ﻏﺎﻟﯩﭗ،
ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﺋﻰ
ﻗﯘﺭەﺵ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ! ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﺭ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ» :ﺳﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻣﻪﺭﺩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ« ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺩ!«
ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﻧﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﻠﯘﻻﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﯩﺠﺎﺋﯩﺘﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯛﺷﺘﻪ ﺷﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ،
ﺋﻪﻟﻰ ،ﺯﯛﺑﻪﻳﺮ ،ﺧﺎﻟﯩﺪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻣﻼﺭ ،ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻯ» :ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪە ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﺎﺗﺘﯘﻕ«.
ھﯜﻧﻪﻳﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
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ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘپ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ
ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘچ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯩﺠﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺷﯩﺠﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯەڭ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﺎﯕﺎ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪ( «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -84ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﻡ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﻯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﺠﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺷﻪﺧﯩﺴﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻲ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﻪ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩەﻙ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺯﯦﺮەﻙ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ،ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻚ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ:
-1ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﻪﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺳﻬﻪﻣﻪﺗﻮﻥ ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ھﯜﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ
ھﯩﺠﺮەﺗﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯘﺭ.
-2ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻗﯩﺴﺘﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺷﯘ
ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﺎﯕﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﻪﻙ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ھﯘﺷﻴﺎﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﭽﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
-3ﻣﯩﺴﺎﻝ:ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﺘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﻪﺟﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ۋە ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ )ﺋﻪھﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ( ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﯘﺭﺗﻰ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ،ﻓﻪﺗﻬﻰ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺋﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
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-4ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪھﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﺗﯜﺯﯛﺷﻰ ۋە
ﺑﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﻰ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺑﯘ ﺋﻪھﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗﺭ.
-5ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ )ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ( ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭ )ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭ( ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯘﺗﯘپ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﺍ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺩﺍﻧﺎﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
-6ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ  25ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە  40ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯘﻝ ۋە ﻳﯧﺸﻰ ﭼﻮڭ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﺸﯩﺪەﻙ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ )ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ( ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻨﻰ  9ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﻧﯩﻜﺎھﻼپ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ .ﺑﯘﻻﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ )ﺷﻪھﯟﺍﻧﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻠﯩﻘﻰ،
ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ »ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ« ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻏﻪﻟﺒﯩﻠﯩﻚ
ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺕ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ۋە ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﺘﻪﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﻟﺒﻪ ۋە ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻥ ﻗﻮﺷﯘﻥ ۋە ﻛﯚپ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﻪڭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺟﻪﯕﮕﻪ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻣﯘ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ  10ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎ ﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ
ﺟﯩﻬﺎﺩﻟﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﻏﺎﻥ  10ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﺪە
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﺎﻧﻰ  2500ﻧﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﻪﯕﮕﻪ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﺎھﯩﺮ ۋە ھﺎﻛﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﺪە ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ
 ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ)»:ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ!( ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ﭼﯩﻜﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ( ھﯧﺮﯨﺴﺘﯘﺭ ،ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯘﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ
ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ -128ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ:
.1ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﺎﺭﯨﻴﻪ ﻗﯘﺗﺒﯩﻴﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﯩﺴﯩﻤﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە» :ﻛﯚﺯ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ،ﻳﯜﺭەﻙ ﺩەﺭﺩ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﻼ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ! ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯨﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 .2ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺍﷲ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
 .3ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻳﺒﻪﺭ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﻣﯘﺱ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﻰ ﻓﻪﺗﻬﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ھﯜﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺧﺘﻪﺏ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺳﻪﻓﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻝ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪﻓﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯩﻐﻼپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ﺋﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﭼﺎﭼﺘﻰ .ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻼﻟﻐﺎ »ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪە
ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﻰ ﺑﯩﻼﻝ!« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﯚﻝ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﯩﺮ
ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ،ﻗﯘﺭﺕ  -ﻗﻮﯕﻐﯘﺯ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ،ﺋﺎچ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ:
»ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺩﯗﻕ ﭼﯚﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻪﻟﻤﻪﻱ
ﭼﯚﮔﯩﻠﻪۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯚﺗﯜﻛﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺗﯜﻛﻜﻪ ﻗﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪڭ )ﺳﯧﺨﻰ(ﻟﯩﻘﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ »ﻳﺎﻕ« ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ،
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺗﻮﻧﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ» :ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻧﻨﻰ
ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺗﻮﻧﻨﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻍ
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ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﻰ
ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻢ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻱ ﻛﯚپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺗﻪﯕﮕﯩﮕﻪ ﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎﺑﯩﺮﻏﺎ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﭘﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﻯ).ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(.
»ﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮ« )ﺍﷲ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ( ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﺎﺧﺎۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯜﻟﮕﯩﺪﯗﺭ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺘﻪ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﯩﻼ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
 .1ﻣﻪﺧﺰﯗﻡ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﯘﺭەﻳﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ ﺯەﻳﺪﻧﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦ »ﻗﻮﻝ ﻛﯧﺴﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ«ﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ ﺳﻪﻥ ،ﺋﻰ
ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ! ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯧﺴﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .2ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺟﯧﯖﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﭼﺎﻕ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﻟﻪپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﻪۋۋﺍﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻏﻪﺯﻳﻪ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻪﭘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻮﻗﯘپ» :ﺗﯜﺯ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ ﺳﻪۋۋﺍﺩ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ:
»ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ،ﻗﻮﺭﺳﯘﻗﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﺘﯩﯔ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻕ ۋە ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ
ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻦ« ﺩەپ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺳﯚﻳﺪﻯ ۋە» :ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪھﯩﺪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻏﺰﯨﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ،ﺩەپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﻐﯩﺮ  -ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯘ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﺱ«.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻼ
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ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.
 .1ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﯕﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﺍھﻪﺕ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ
ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺋﻪﺭەﺏ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﻗﯧﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﻏﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ »ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻏﺪﺍپ
ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻘﺎ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﭻ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﯧﻠﭽﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ:
»ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻻﻳﺪﯗ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺋﻪﺭەﺏ» :ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﭘﯘ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﯩﺘﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ۋە
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭﺩﯗﺭ.
.2ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ ﺋﻪﺭەﺏ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭﯨﺪﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ۋە »ﺑﯘ
ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﻢ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
.3ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭەﺏ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﻴﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﺎﻳﯩﭗ ﺗﻮۋﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ
ﺳﯩﻴﮕﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ
ﭼﯧﻠﻪﻙ ﺳﯘ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﻪﺑﺮﯨﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺍﷲ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ« ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘۋﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯜچ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﻪﺳﻪﭘﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ
ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ )ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﺴﯩﻐﺎ( ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻧﻪﺳﻪﺑﯩﮕﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻪﺑﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﭘﺎﻙ ﻧﻪﺳﻪﭘﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻪﺑﯩﺪەﻙ ﺳﯜﺯﯛﻙ ،ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻧﻪﺳﻪﭘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺮﺍﻗﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ھﺎﺷﯩﻢ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﺯﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻤﺎﻕ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺭﯗﻣﺎﻥ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﺍﺗﯘﺭﻯ ھﯩﺮەﻗﻠﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ» :ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻧﺎﻧﯩﻨﻰ ،ﻛﻪﻧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﻰ ،ﻗﯘﺭەﻳﺸﺘﯩﻦ ھﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
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ھﺎﺷﯩﻢ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﺪﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ،
ھﻪﻡ ﭼﻮڭ ،ھﻪﻡ ﺭﯗﺷﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﯗ؟ ﺍﷲ ﮔﯘۋﺍھﻜﻰ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ،
ﻧﺎھﻪﻕ ،ﺗﻪﺭەﭘﺒﺎﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺗﺎﻣﺎﺧﻮﺭ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻼ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە
ﻧﻪﻗﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ،
ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ( ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﺵ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﻪﺗﺘﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ
ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺗﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﻘﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺩەﻟﯩﻞ ھﯜﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﻳﻮﻕ.
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 .1ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﻳﯘھﻪﻧﻨﺎ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ:
 (1ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ۋەﺳﯩﻴﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻥ
)ﺋﺎﺗﺎﻡ(ﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ )ﻓﺎﺭﻗﯘﻟﺖ( ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« -14ﺑﺎﺏ-16،-15).ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪﺭ(» .ﻓﺎﺭﻗﯘﻟﺖ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ »ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ«
ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ» .ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻦ ۋە
ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ۋە ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ )ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ( ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ...ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺷﯘ.
» (2ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﺳﺘﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻜﻰ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺗﻤﺴﻪﻡ »ﻓﺎﺭﻗﯘﻟﺖ« )ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ
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ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻤﻪﻥ«  -16ﺑﺎﺏ  -7ﻓﻘﺮە .ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ! )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺑﯩﺰﮔﻪ )ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ
ﺩﯦﻤﻪﺳﯩﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯘﺵ
ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻛﻪﻟﺪﻯ )ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯚﺯﺭە ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ( .ﺍﷲ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە  -19ﺋﺎﻳﻪﺕ(
» (3ﻓﺎﺭﻗﯘﻟﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺭﻭھ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ -14) «.ﺑﺎﺏ  -26ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻓﻘﺮە(.
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺭﻭھ ﻓﺎﺭﻗﯘﻟﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ( ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻛﻰ) ،ﺑﯘ( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ( )ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ( .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻧﯩﯖﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﯩﺪﯗﺭ ﻣﯜﻟﻜﯩﺪﯗﺭ( .ﺍﷲ
)ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -170
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ »ﺍﻟﺮﺳﯘﻝ« ﺩەپ ﺋﻪﻟﯩﻒ ﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩﯦﻤﻪﻙ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﺘﯩﻤﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ .ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ،
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻮﻣﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺳﯩﻨﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﺳﺎﺋﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯘﺭ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻓﺎﺭﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭ« ) -33ﺑﺎﺏ(.
ﺑﯘﻻﺭ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻨﺎ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻴﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ »ﺳﺎﺋﯩﺮ«ﺩﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ) .ﺳﺎﺋﯩﺮ ﻗﯘﺩﺩﯗﺳﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ( ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ »ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ« ﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺷﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ »ﺋﻪﺑﯘ ﻗﯘﺑﻪﻳﺲ« ھﯩﺮﺍ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
 .2ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ
ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺋﻪﺭﺍﺩﺍ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‹‹ﺩﯦﺪﻯ-197) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﺮﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﻮڭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﺎﻳﯩﻴﺪﯗ.
ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ( ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯗﺭ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺷﻪﻙ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ «.ﺩﯦﺪﻯ-146).ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺳﯘﻧﻬﺎﻧﻪھﯘۋەﺗﻪﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺋﺎﻟﯩﻢ ۋە ﺭﺍھﯩﺒﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ »ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ« ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎھ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯘﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ-1 ،ﺳﯘﺋﺎﻝ :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ -2ﺳﯘﺋﺎﻝ :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪپ
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ -3ﺳﯘﺋﺎﻝ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺷﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ؟«ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻡ» :ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﻰ ﺷﻪﺭﻗﺘﯩﻦ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﯛپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﺎﻣﻰ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺟﯩﮕﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﻳﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﻴﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚﻛﯜﻟﺴﻪ ،ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﻰ ﻣﻪﻧﯩﻴﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚﻛﯜﻟﺴﻪ ،ﺑﺎﻻ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻡ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺑﯚھﺘﺎﻧﭽﻰ ﺧﻪﻟﻖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮔﻪپ
ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯚھﺘﺎﻥ ﺗﻮﻗﯘﻳﺪﯗ ،ﺩەپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺳﺎﻻﻡ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯘپ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ھﻪﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﻤﯩﺰ ھﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺳﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ» :ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ« ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﻣﺎﻧﺮﺍﻗﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯚھﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘۋﯨﺪﻯ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ
ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ-4ﭘﺎﺭە -160ﺑﻪﺕ(.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
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ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍ)ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ(
ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ﻛﯚپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﻪھﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻨﯩﻼ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺋﻪﺳﻬﻪﻣﻪ ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪەﺩە
ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە )ھﻪﻗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ( ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺗﯘﻧﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ:
»ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻨﻰ( ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲﻏﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻠﻰ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ )ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ( ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ«.
) -82ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -84ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻛﯩﺘﺎۋﯨﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼﻮڭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ۋە ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺧﯧﺘﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﺋﻪﺳﻬﻪﻣﻪ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻬﻪﺭ ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺗﻪﮔﺴﯘﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘ ﺍﷲ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ﺋﯩﺴﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﯘﺑﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﯩﻐﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﻮﻧﯩﺪﯗﻕ .ﺗﺎﻏﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺟﻪﺋﻔﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ۋە ﺭﺍﺳﺖ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺳﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﻪﺭھﺎﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﯘﺯﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﻱ ،ﺋﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ«.
.3ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭ ،ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﺪﺍﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺭﺍھﻪﺕ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
 .4ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ
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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﺩﺍ:
»)ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ(
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ( ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺍﷲ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ )ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ( ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ )ﺍﷲ
ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ( ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ) .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -166ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺭﻭھﯩﻲ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ
ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯚﺯﻟﻪپ
ﺋﻮﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﯘﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﻪۋەﺭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺧﻪۋەﺭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ( ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەھﯩﻲ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ھﺎﻝ
ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ» :ﺑﻪﻧﺪەﻡ ۋە ﺋﻪﻟﭽﻪﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪە ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺭﺍﺳﺖ« ﺩەپ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ:
(1ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﻪﺗﯩﻬ -29ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ« )ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ(
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ.
(2ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﺘﺎ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻪﻥ‹‹ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ -158) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
(3ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -119ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﯘﺵ
ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ) ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ( ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﺳﻪﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ( ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺳﺴﻪﻥ«.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ.
 (4ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﺩﺍ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑﯩﺰ ﻧﯘھﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ۋەھﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ -163) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
 (5ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ  -45ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ»:ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘۋﺍھﭽﻰ ،ﺑﯩﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ،
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ۋە ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ.
 (6ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە  -67ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﻪڭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
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ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ .ﺍﷲ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﻗﻪۋﻣﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ  «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ.
 (7ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -170ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ(
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻕ )ﺩﯨﻦ( ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪﯗﺭ.

ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
 (1ﻗﯘﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەھﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺮﺍﻗﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺧﻪﺕ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ،
ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯚﺯ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ،ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ -
ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﻼھﯩﻲ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﻪڭ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪپ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﯨﭙﻤﯘ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﺋﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺋﻮﻥ ﺳﯜﺭە ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﯜﺭﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﭼﻮڭ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ» :ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻣﺎﯕﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﻴﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻗﯘﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -23ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺋﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ» :ﺑﻪﻧﺪﯨﻤﯩﺰ )ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ(ﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ،
)ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﺋﻪﺭﺭﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ( ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ )ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ( ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ،
)ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﯩﯖﻼﺭﺩﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ  －ھﻪﺭﮔﯩﺰﻏﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ －ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺷﻼﺭ
ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -24 ،-23ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺗﻪﻙ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ھﯚﻛﻤﻰ
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ھﯚﻛﯜﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻠﻰ 1400ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەﻙ ﺧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺳﺎۋﺍﺗﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺟﻪﺯﻣﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 (2ھﯜﺩەﻳﺒﯩﻴﻪﺩە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ 1400 ،ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻗﺎﻧﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﺳﯘ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
»ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ«ﻧﯩﯔ  -234ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻧﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 (3ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺧﻪﻧﺪەﻙ ﻗﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻛﯚﭘﯜﻳﯜپ ،ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮ
ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻼﻕ ﮔﯚﺷﯩﺪە ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﭼﻪ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
 (4ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯚۋﺭﯛﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ.
)ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ-2ﭘﺎﺭە (-11
 (5ﻗﺎﺗﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮھﯘﺩ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﺯەﺭﺑﻪ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯﻯ
ﭼﺎﻧﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺳﺎﯕﮕﯩﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺋﯚﺯ
ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪەﻙ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ) .ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯧﺸﺎﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ  -4ﺟﯜﺯﺋﻰ -235
ﺑﻪﺕ(
 (6ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﺎﺋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ-4ﺟﯜﺯﺋﻰ-235ﺑﻪﺕ(
 (7ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ .ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛپ
ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ »ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﻱ
ﻳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻗﻪﻣﻪﺭ  -1ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 (8ﻛﯚپ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﺭﯛپ ۋە ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ۋە ﺗﺎﺷﻼﺭ
ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋەﺳﯘﻧﻪﻧﯘ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯗﺭ(
 (9ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﺋﻪﻗﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯘﻝ ﻣﻪﺋﯟﺍ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ»ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﺎھﺎ« ﻏﯩﭽﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ) .ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ
ﻣﯘﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺮ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺑﯩﺘﺘﯘﺭ(
 (10ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ ﺭﺍﺳﺖ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ» :ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﯚﮔﻪ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﺪەﻙ ﺋﯩﮕﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
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ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﯩﺪە ﺋﯩﮕﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻜﻠﯩﻚ ،ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ .ﺋﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ
ﻟﯘﻛﻜﯩﺴﯩﺪەﻙ)ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﺑﯜﺩﺭە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﻟﻠﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ( ﺋﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﻏﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻻﻍ؟ ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺕ ،ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪەﻙ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﺎﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﯚﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﻍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻼﺩﻯ-19ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮﻝ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻞ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻻﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﻨﻪﺭﻣﯩﺰ ،ﻳﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪﺭﻣﯩﺰ ،ﺩەپ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﺩﻯ13 .ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﮕﻪﺭﺩەﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻰ»ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ«ﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺘﻰ؟ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻟﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺭﯨﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﺎﻣﺘﻰ؟  -20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﺎﻟﻠﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﻮﺭﯗﻕ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﻛﻜﯩﺴﯩﺪەﻙ ﺑﯜﺩﯛﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺘﻰ؟ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﺎﻣﺘﻰ؟ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ھﯧﺴﺎﭘﺘﺎ ﺭەﺳﺘﯩﻠﻪﺭﺩە
ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺘﻰ؟ ﻳﺎﻕ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  1300ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻰ ﺍﷲ!
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ،ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘﯕﺪﺍ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ(
ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ
ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 .1ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
 .2ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ »ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻻﺭﻣﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ« ﺩەپ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮔﻮﻟﻼپ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ .ﭼﻮڭ ﺑﯚھﺘﺎﻥ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺭەﺳﯟﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳﻪﻳﻠﯩﻤﻪ ﻛﻪﺯﺯﺍﺑﻘﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﺮﺍﺯﺍﻏﯘﻻﻣﻰ
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ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﻗﺎﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺪەﻙ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ،ﺩەﺟﺠﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ
ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ  -40ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻟﯧﻜﯩﻦ )ﺋﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﯩﺪﯗﺭ )ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ( .ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ )ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ-
ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ )ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ(
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋﯗﺟﯘﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺯﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ
ﭘﺎﻛﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ۋە ﺭﻭھﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ )ﻛﯘﻓﺮﻯ ۋە ﭘﯩﺴﻘﻰ -ﻓﯘﺟﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩﺪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ﺷﻪﻣﺲ  -10 ،-9ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .2ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﻑ  -40ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ )ﺋﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﯩﺪﯗﺭ )ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ( .ﺍﷲ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ )ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ -ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ۋە ھﻪﻗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ۋە ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻏﺎﺑﯘﻥ  -8ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲﻏﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺑﯩﺰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺍﷲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
)ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ( ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻢ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﮕﻪ
ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﺘﯘﺭ .ﺭەھﻤﯩﺘﻤﻨﻰ )ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ( ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ )ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ( ﺯﺍﻛﯩﺘﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ -ﺋﯜﻣﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ( ﺋﻪﮔﯩﺸﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺳﯜﭘﺘﯩﻨﯩﯔ( ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﭘﺎﻙ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻗﺎﻕ
ﻛﻮﻳﺰﺍ -ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﺘﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ
 -157 ،-156ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﻨﯩﯔ
 -158ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻟﯩﻘﻰ ﺍﷲﻏﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯜﻣﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﺗﯧﭙﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﺸﯩﯖﻼﺭ«ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ھﻪﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻢ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗﻛﻰ :ﺋﯘ ﺋﯚﻱ ﻳﺎﺳﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺶ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺩەﻝ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ھﻪﺩﯨﺴﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺲ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪە  30ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
›ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‹ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ.
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻳﻮﻕ« )ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ھﻪﻡ ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪھﻤﻪﺩ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻜﻰ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﻐﺎ ﺟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻧﻜﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺷﯘﻛﻰ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ  1400ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺭﺍﺳﺖ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ھﻪﺭ
ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ،ھﻪﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ
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ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟
ھﻪﺋﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯘ ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻳﯩﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﯜﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﺩە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯘۋۋەﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە
ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﭼﻮڭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ( ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﺘﯩﻦ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺟﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ( ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ ﺗﯚۋەﻥ(
ﺟﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺟﯩﻤﻰ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ۋە ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻛﯜچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﻣﺎﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺭﭼﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟەﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ۋە
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﻪۋﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻨﯩﯔ( ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﻏﯘﻕ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯩﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ
)ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻞ ﺷﯘﻛﻰ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﯕﻼپ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ،
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ
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ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻥ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﺎﺭﺍپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ
ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻟﺮﺍﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ۋە ﻳﻮﻟﻠﯘﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﺎھﺎﻟﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ۋﺍﺟﺒﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯩﻠﯧﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ۋە ﺟﺎﺋﯩﺰﺩﯗﺭ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ.

ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺭﯗﺷﻪﻥ
ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯘﺭ.
 .1ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ۋە ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ ۋە ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺧﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯚﻟﯘﻡ ھﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﯩﺘﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯚﻟﯘﺵ ﺗﯩﺮﻟﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩەﻟﯩﻞ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯘﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -60ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ » :ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ،
ﻛﯚﻧﺪﯛﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
 .3ﻗﯘﺭﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﺳﯘﻣﻠﯘﻛﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺳﯘﺩﺍ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﮔﯘﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
199

ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻓﯘﺳﯩﺴﻠﻪﺗﺘﻪ)» :ﺑﯘﻣﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ(
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯚﭘﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺯﺍﺕ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ-39) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە
ھﻪﺟﺪە» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ( ﺍﷲﻧﯩﯔ
ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ( ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -7 ،-6) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .4ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑﻰ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯛپ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ھﻪﺟﺪە » :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ )ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ( ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ )ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻟﻪﺧﺘﻪ
ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ۋە ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺰ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﺍﻧﺪﺍ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ( ﺑﻮۋﺍﻗﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ )ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯜچ -ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ( ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺕ ﻳﯧﺸﻰ( ﻗﯩﺮﺍﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ )ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ( ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ )ھﺎﻳﺎﺕ( ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ
)ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺷﯘﻛﻰ( ﺳﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺳﺎﻕ ﺋﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە
ﻛﯚﭘﯩﺸﯩﺪﯗ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ<< .ﺩﯦﺪﻯ-5).ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .5ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮﺩﺍ »:
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯚپ ﻗﯩﻴﯩﻨﺪﯗﺭ ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -57) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻳﺎﺳﯩﻨﺪﺍ» :ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ؟« ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ » :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ 〉ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ -79) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ – ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺗﯜﺯﺯﯛﻙ  -ﺑﯘﺯﯗﻕ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﺑﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻱ
ﺋﯚﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ – ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﻤﺮﺍﻧﺪﺍ »:ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ -185) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻳﯘﻧﯘﺳﺘﺎ) » :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﻠﻪﺭ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﻰ ھﻪﻗﺘﯘﺭ ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ )ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻙ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺩﯗ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ
)ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ( ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-4) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻟﻪﻳﻠﯩﺪە » :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭ ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺧﯩﻠﻤﯘ -ﺧﯩﻠﺪﯗﺭ.
)ﭘﯘﻝ -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ(
ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ) ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘ
)ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ( ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﻰ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -4) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -11
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
.7ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ( ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ۋە ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻤﺎﻱ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﯘﻧﺪﺍ  »:ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺑﯩﺰ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﺯﺍﻣﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ(
ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﺪﻯ-36) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﻠﯩﻠﻠﻪﺭ
.1ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
 ﻳﺎﻣﺎﻥ  ،ﺗﯜﺯﯛﻙ  -ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺳﯚﺯھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺷﻪﺧﺴﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺳﯘﻏﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ،ﺳﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
 .2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪە ﺭﻭھﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺭﻭھﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﻰ ﺑﯘ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .3ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﭼﯜﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭼﯘﺷﯩﺪە ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ،ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ،ﭼﯜﺷﯩﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ
ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﺋﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
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ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﻲ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﻮڭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﻟﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯘ ﻛﯘﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ۋە ﭼﺎﺭﯨﮕﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﻻﺵ – ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ھﻪﻕ ۋە ﺭﺍﺳﯩﺖ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ۋە ﺋﯘ ﻛﯘﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﺎﻣﯩﻞ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪڭ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﮔﻪ ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻚ،
ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﭼﯘﺷﻜﯘﻧﻠﯘﻛﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!

ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻜﯩﻤﯩﺘﻰ )ﺳﯩﺮﻯ ۋە ﺳﻪۋەﺑﻰ(
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﺪەﻙ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﯘﭘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﺋﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻛﯚﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﻤﺮﺍﻥ  -185ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﯦﺰﯨﻖ ،ﺋﻪﺟﻪﻝ ،ﺋﺶ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯨﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺯﺍﻟﯩﻢ ،ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ﺑﺎﺭ.
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ،ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﺭ .ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ،ﺋﻪﻳﯩﭙﯩﺴﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ  ،ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻓﯩﻘﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻏﺎﻟﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭ .ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻮﺳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﺭ،
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﯩﺴﻪ ،ھﻪﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻕ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ھﯧﻜﯩﻤﻪﺗﺘﻪ )ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﮕﻪ(
ﺯﯨﺖ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ ،ﺭەھﯩﻢ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯛﺷﻜﻪ ۋە
ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯚﻛﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﭼﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻏﺎﺑﯘﻥ  -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ :
»ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﺸﺘﻰ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﯩﺪە» :ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺍﷲ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻳﺪﯗ〈ﺩەپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( ،ﺍﷲ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ )ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﯘﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ〉:ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ
ﻛﻪﻝ〈ﺩەﻳﻤﯩﺰ -ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -38) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -40ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯘﻧﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﺶ،
ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺭﺍﺳﺖ ،ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -177ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺶ -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯩﺒﯩﻦ  -ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯘﻝ-
ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ،ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﯘﻝ  -ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ۋە )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ
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ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ۋە ھﻪﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺗﯜﺯ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺳﯜﺭﯨﺪە ،ﻳﯘﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﻯ
ﻳﻪﺭﺩە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ  :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﺪﻯ » :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭ ﭼﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺗﺎﻏﻼﺭ )ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ) ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺋﻮﺭﯗﻟﯘپ) ،ﺋﯘۋﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ( ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ( ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ )ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ( ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ )ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﻏﺎ( )ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﻮڭ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ )ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ(〉 :ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ،
ﻣﻪﻥ ھﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﻤﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ )ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ،
ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭘﻼ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە
)ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ( ﻳﻪﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﻪﯕﻼﺭ،
ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮﻝ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ〉 :ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﻪ-
ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ! .ھﯩﺴﺎﺑﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈.ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺳﯩﭽﯘ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ-
ﻣﯜﻟﻜﯜﻡ ﻣﺎﯕﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﻮﻗﯘﻗﯘﻡ ﻗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ) .ﺍﷲ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ
ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ  70ﮔﻪﺯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ〈).ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭﻛﻰ( ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە )ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩﻭﺳﺖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ  .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻻ( ﻳﻪﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-13).ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -37ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ
ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ -6ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻏﺎﺑﯘﻥ  -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﺸﺘﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ» :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ«  « .ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﻏﻼپ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺍﷲﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲﻧﻰ
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ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﺪﯗﺭ -21) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -4ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻻﺭ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﮔﯜﺯەﻝ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﻝ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭﺩە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ )ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
)ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ-62) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻻﻗﺘﺎ» :ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.ﺩﯦﺪﻯ -2) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -38ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ )ﺋﯘ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ھﻪﻣﺮﺍھ!«ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ۋە ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜﺯ
ﺩەﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ )ﺋﻪھﻜﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ،
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭ -2ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ )ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ( ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺷﯘﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺭﻭھﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﯜﺯ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺳﺎﻝ ۋە ﻧﺎﭼﺎﺭﺭﺍﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺭﻭھﻰ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﻰ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
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ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪەﻙ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺋﯚﺳﻜﯜﭼﻰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ ،ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﺋﯚﻟﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ﺗﻮﻻ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯜﭼﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ
ﺑﻮﺷﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﺪﯗ ﻗﯘﺭﯨﻴﺪﯗ ،ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺯﯨﻴﺪﯗ،
ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯘﻻﺭ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺧﺎﺭﺍﺏ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺳﯜﺭە
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ  -18ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﻯ( ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻼ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ۋەﺯ-
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(«.
ۋەھﯩﻲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪپ
ﺷﻪﺭﺋﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﯖﯩﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻠﻼھ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﻪﻙ ﻳﯧﻘﯧﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜچ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺳﯜﺭە
ﻗﻪﻣﻪﺭﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﻱ ﻳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ) .ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﻯ( ﺑﯩﺮەﺭ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ( ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛپ ،ﺑﯘ »ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﻘﯘﭼﻰ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻧﻪﻓﺴﻰ -ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ) ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻳﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ )ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ(
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ-1) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻗﯘﺭەﻳﯩﺶ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺑﯘﻗﯘﻳﻪﺑﯩﺲ
ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ(
ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ۋە
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ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﺵ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻟﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﻪڭ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﯖﻰ ۋەھﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﻳﯧﯖﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ
ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻓﺪﺍ:
»)ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ( ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﻪ ،ﻧﺎﮔﺎھﺎﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻗﻪۋﻣﯩﯔ )ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺳﯜﺭەﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺎﻣﯘ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯘﺳﯘﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﯩﺪەﻟﺨﻮﺭ ﻗﻪۋﻣﺪﯗﺭ .ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ( )ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻼھ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ(
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ )ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ( ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ( ﺷﻪﻙ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ) ،ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ( 〉ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ )ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ( ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ〈 -57) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -61ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯘﺯﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە
ﻧﻪﻣﻠﯩﺪە » :ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﻟﯜﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻛﻰ  ،ﺋﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ« ) -82ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ :ﻳﻪﺟﯜﺝ ،ﻣﻪﺟﯜﺝ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺷﯘ
ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭھ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﺘﯘﺭ .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ »:ﻳﻪﺟﯘﺝ -ﻣﻪﺟﯘﺝ )ﺗﻮﺳﻤﯩﺴﻰ( ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﭘﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍﺳﺖ ۋەﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ۋﺍﻗﺘﻰ( ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) ،ﺋﯘﻻﺭ( 〉ۋﺍﻱ ﺋﯩﺴﺖ!
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﻗﯧﻠﯩﭙﺘﯘﻕ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘﻕ〈 )ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ(«.
ﺩﯦﺪﻯ -97 ،-96 ) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﯩﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ )ھﻪﺩﯨﺴﻤﯘ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﺪﯗﺭ( ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﯜﺯەﻳﻔﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪەﻝ ﻏﯩﻔﺎﺭﻯ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(ﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ
ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﻮﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺗﯜﻥ ،ﺩەﺟﺠﺎﻝ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ ،ﻳﻪﺋﺠﯜﺝ  -ﻣﻪﺟﯜﺝ  ،ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺗﯜﺷﻰ ) ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ،
ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﺑﯩﺮ ،ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺗﯜﺷﻰ( ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ) «.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ -179ﺑﻪﺕ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﭼﻮڭ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﺟﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﺎﺭﻗﺎ –
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩەﺗﺘﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﺴﻰ
ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﺒﺘﯩﻦ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﺴﻰ
ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ
ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ» :ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ )ﺋﯚﻟﯜﻡ(
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ )ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻼ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪە،
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) 〉 .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻛﯜﺗﯜﯕﻼﺭ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ -158) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺰﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ
ﺗﯩﺨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ.
 .1ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻧﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ »ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯗ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﺑﯩﺮ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺳﯘﻓﻔﻪ
ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﭼﻮڭ ﺳﻮﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
 .2ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ھﻪﺭەﺝ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ »ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻥ ،ﻳﯜﺯ،
ﻣﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﺗﺘﺎ ﻳﯘﺯ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ھﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺑﻪﺵ
ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
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 .3ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﻓﻮﺭﺍﺕ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﻍ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ) «.ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ( ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﯩﺨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.
 .4ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯩﺮﺍﻕ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺷﺎﻡ )ﺳﯜﺭﯨﻴﻪ(ﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺗﯩﻠﻼﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻼﺳﯩﻨﻰ ۋە ﭼﻮڭ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻧﯩﺌﻲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯧﺰﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«.
)ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺧﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯩﺮﺍﻕ ،ﺷﺎﻡ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﻓﻪﺗﻬﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﺳﺘﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺳﯩﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﻮڭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﺎﺭ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﯩﺨﻰ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﯩﺮﺍﻕ ،ﺳﯜﺭﯨﻴﻪ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯘﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜ ﺯﺩە -
ﻳﯜﺯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﯘ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋە
ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەھﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺯﯨﻴﺎﻥ!
 .5ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻨﻐﺎﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ» :ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘﺳﺮﺍ
ﺷﻪھﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﺭﯨﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ -654 .ﻳﯩﻠﻰ ﺟﺎﻣﺎﺩﯨﻴﻪﻝ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪھﻪﻟﯩﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻛﯩﺘﯩﭗ،
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻼپ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯘﺳﺮﺍ ﺷﻪھﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﯗﻧﮕﻪﻥ .
 .6ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩەۋﯨﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﻠﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺯﻭﻝ ﺧﻪﻟﻪﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﺎھﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﯨﺲ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪﺑﺎﻟﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺕ ﺋﯩﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮپ  -ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺷﻪﻳﺨﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﯟەھﻬﺎﺏ ﺭەھﻤﻪﺗﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪۋھﯩﺪﮔﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩەﺭەﺥ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ۋەﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩەﻡ ﺟﺎﻳﻰ ،ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩە ﺗﻪﻟﻪپ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺩەﺭەﺧﻨﻰ ،ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ،ھﺎﺟﻪﺗﻜﻪ ﺭﺍۋﺍ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻼ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪﻥ .ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ،ﺗﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ،
ﭼﯩﺮﺍﻏﻼﺭ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯨﻼﺗﺘﻰ .ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭ ،ﺳﯜﻣﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎپ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ.
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ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺧﻪۋەﺭﺩە» :ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ »ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﷲ ،ﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ« ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ،ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ،
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﺳﺖ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﯩﻨﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻳﯜﺳﯜﻑ-106
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
 .7ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﻪھﺘﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻳﺪﯨﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺗﯧﺨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ.
 .8ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯧﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭ )ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ
ۋەﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ( ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ! ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ
ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﻮﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻻﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯧﺨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ.
 .1ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺷﺘﻪ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﯘﻻﺭ ﻏﺎﻟﯩﺐ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ھﻪﻕ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﻳﺎﻕ! ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭ ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺳﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ،ﺩەﻳﺪﯗ« )ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
 .2ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯧﻐﯩﻦ ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻐﯩﭗ ،ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺭەﺧﺖ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﺰﺩﺍ ﺳﯘۋﯨﻐﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯚﻟﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
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 .3ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.
ﭼﻮﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﻳﺎﺵ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ،ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﻪﻙ ،ھﻪﺳﻪﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﯘﻝ ﻣﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﯔ ﺩەپ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
 .4ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﯩﭙﻪﻛﺘﯩﻦ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ
ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺋﻪۋەﺗﯩﺪﯗ .ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ« )ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ-1ﺝ  -76ﺏ(
 .5ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﯩﻼ ﻗﺎﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« )ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋە ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ(

ھﻪﻗﯩﻘﻲ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯜﺭ
)ﻛﺎﻧﺎﻱ( ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ .ﺳﯜﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺘﺮەﺕ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪۋﺭﯨﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺗﺎﻏﻼﺭ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ،ھﺎۋﺍﻏﺎ ﭼﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﺯﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻤﯘ ﭼﻮڭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯ -
ﺋﺎﺭﺍ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺗﯘﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﭼﺘﻪﻙ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﻱ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻣﯩﺰﻛﻰ :ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ
ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪھﻠﯩﻠﻰ ﻛﯚﺯ  -ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋەھﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻪۋەﺭﺩﯗﺭ.
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﮔﯩﺮﯨﺶ ۋە ﭼﻮڭ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺯﯨﻜﺮﻯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ(
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺕ
ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ )ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮۋﯨﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ،
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ )ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ( ﻣﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺱ-
ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ( ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -2 ،-1) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻗﺎﺭﯨﺌﻪﺩە» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻧﯧﻤﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﺭۋﺍﻧﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺗﺎﻏﻼﺭ
ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯘﯕﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -1) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -5ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﺠﺪﺍ» :ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﻪﺯﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺭﺱ( ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ )ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﻨﻰ( ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ )ﺋﺎﺯﺍﺏ(ﻧﻰ ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ )ﺋﺎﺯﺍﺏ(
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺷﻮﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺭﻭھ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ(
ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯚﺭﻟﻪﻳﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ) .ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﺴﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺗﺎﻏﻼﺭ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﻳﯘﯕﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) .ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ھﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗپ )ھﺎﻝ( ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ  -ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ۋە ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻤﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻳﺎﻕ ﺋﯘ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﺴﯘﻥ ،ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﻐﺎﻥ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ() .ﺋﯘ
ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺷﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‹‹.ﺩﯦﺪﻯ).ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  16ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯەﻟﺰەﻟﻪﺩە» :ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﺯﯦﻤﯩﻦ )ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ(
ﻳﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﺩەﻧﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ( ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ( ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ(» :ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -1) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -4ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﯩﻔﺘﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  3ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯚﭼﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﻮﻏﺎﺯ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻳﺎۋﺍﻳﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭ
ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻻۋﯗﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺟﺎﻧﻼﺭ )ﺋﯚﺯ ﻗﺎﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  7ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺯﺍﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺯﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ )ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ( ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ) .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ۋﺍﻗﯩﺌﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  6ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻴﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻴﺮﺍﻕ ،ﺑﯘ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺮەﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
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ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭﮔﻪ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ
ﺷﯘﻛﻰ :ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯜﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  40ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ،
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﻼﺭ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻣﺪﯗﺭ .ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ،
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯘ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯜﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯜﻧﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯜﻧﯜﺵ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺑﯧﻠﯩﺪە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺳﯘ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ
ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪە ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺟﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘپ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪە ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﺎﻙ ﺭﻭھﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯘ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺳﯚﯕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﻮﭘﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺩەپ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ،
ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ:
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪﺩە» :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭ ﭼﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ,ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺗﺎﻏﻼﺭ
)ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ) ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ )ﺋﯘۋﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ( ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭼﻮڭ
ﺋﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ( ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ )ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ(
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ )ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﻏﺎ( )ھﯧﺴﺎﺏ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ-18 ،-13).ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻗﺎﻓﺘﺎ» :ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﯩﻞ( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻛﯜﻧﺪە )ﻧﯩﺪﺍﻏﺎ( ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯘﺭﻧﻰ( ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ _ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ )ﻛﯜﻥ
ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﻪﺭ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﺗﯧﺰ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﯩﻐﯩﺶ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ-41) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -44ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻗﻪﻣﻪﺭﺩە» :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨﮕﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ(
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ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ( ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯜﺭ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ )ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ( ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯧﻜﻪﺗﻜﯩﺪەﻙ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯜﮔﺮەﻳﺪﯗ .ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ〉 :ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ〈
ﺩەﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-6) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -8ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﺠﺪﺍ»:ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﯩﻜﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ )ﻣﻪھﺸﻪﺭﮔﺎھﻘﺎ( ﻳﯜﮔﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﯘﻳﯩﻠﯩﭗ( ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -44 ،-43) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍﺩﺍ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪﯕﻠﻪﺭﻣﯘ )ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( ،ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻛﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ؟〈ﺩەﻳﺪﯗ〉 ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ〉 :ﺋﯘ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ) ،ﺳﻪﻥ( 〉ﺋﯜﻣﯩﺪﻛﻰ ﺋﯘ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ〈
ﺩﯦﮕﯩﻦ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣﺪﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە
)ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -52،-51) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻴﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯩﺴﺮﺍﻓﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﻗﯩﺮﯨﻖ« ﺩﯦﺪﻯ .ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮﯨﮕﻪ  40ﻛﯜﻧﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە» :ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ40» :ﺋﺎﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯜﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯜﻧﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﯜۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻧﻼ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ »ﻗﯩﺮﯨﻖ« ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻞ ﺩەپ ﻧﻪﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ھﻪﺷﺮﻯ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺭەﺳﺎﺕ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﻪﺭ
ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﭘﻼﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻻڭ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ،ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ )ﭘﯜﺗﯜﻛﭽﻰ(
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﻳﯚﮔﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﯚﮔﻪﻳﻤﯩﺰ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺷﯘ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ) .ﺑﯘ( ﺑﯩﺰ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋەﺩﯨﺪﯗﺭ) ،ﺋﯘﻧﻰ( ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﻤﯩﺰ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  -104ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻕ ﻧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪەﻙ
ﺋﺎﻕ ﺗﯜﻟﻪڭ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) «.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻻڭ
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ﺋﺎﻳﺎﻍ ،ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ،ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ( ﺋﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻣﺪﯗ؟ ﺩﯦﺴﻪﻡ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ! ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ «...ﺩﯦﺪﻯ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﺳﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ( ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍﺩﺍ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ
ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ )ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ھﯧﭻ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ )ﺳﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ( ﻛﻮﺭ ﮔﺎﭼﺎ ﮔﺎﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ( ﺋﻮﺗﻰ ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ )ﺋﻮﺗﻨﻰ( ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە 〉ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻙ ۋە
ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﺍﺳﯩﺘﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗﻕ؟〈
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ‹‹.ﺩﯦﺪﻯ -98 ،-97).ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﺪﯨﻜﻰ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ؟« ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﯘﺗﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ( ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ
ﻳﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ؟« ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﺭ  70ﮔﻪﺯ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣﯩﻘﺘﺎﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ
)ﺳﺎھﺎﺑﻪ(ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﻳﺰە ﺑﻮﻳﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺗﻪﺭﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﻏﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻛﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻛﯜپ ﺗﺎﻛﻰ
ﺗﻪﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﯩﻘﺘﺎﺩ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ«
)ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ-158ﺑﻪﺕ(

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﻪﻡ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ۋە
ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ھﻪﺭﻛﯩﻢ
ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺭﺳﺎﻻﺗﺘﺎ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ(
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ )ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ( ) .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪۋﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﺸﻼﺭ( ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ؟ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺗﻪﺧﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ( .ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەھﺸﯩﺘﯩﻨﻰ( ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە )ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﻱ!«
ﺩﯦﺪﻯ-11) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -15ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
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ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺪە» :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭە
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە )ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﻱ! ﺑﯘ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ) ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە( ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ( )ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ )ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ( ﺑﯩﺮەﺭ
ﭼﺎﺭەﯕﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە )ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﻱ!« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺭﺳﻪﻻﺕ -35ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -40ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﯩﺰﯨﺴﯩﮕﻪ» :ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﺭﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻏﻪﺯەﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ!« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪپ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ» :ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴﻰ ۋە ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻥ ﻻﻳﯩﻖ« ﺩەپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﺭﺵ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﺑﯚﻟﯜﻙ ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ» :ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪ! ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺴﻪﻥ،
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ» :ﺋﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﮕﻪﻡ! ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯩﻦ .ﺑﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﺎﻣﻪ – ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ )ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ( ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﭽﻪپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯗﺭ.

ھﯧﺴﺎﺏ،ﻣﯩﺰﺍﻥ
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ھﯚﻛﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻪ –
ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ )ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﻯ(ﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻧﺎﻣﻪ  -ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﺩەﭘﺘﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﺎۋﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮڭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻮﻝ ۋە ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
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ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﭻ ﭘﯘﺷﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻗﺘﺎ» :ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ( ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺧﻮﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﻧﺎﻣﻪ-
ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ »ۋﺍﻱ« ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ«.ﺩﯦﺪﻯ )-7ﺩﯨﻦ -12ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪﺩە» :ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﻮڭ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ )ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ(〉 :ﺑﯘ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ ﻣﻪﻥ ھﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﻤﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ )ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭘﻼ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە(
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ( ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺧﯘﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮﻝ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ〉 ،ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ! .ھﯩﺴﺎﺑﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺳﯩﭽﯘ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ -ﻣﯜﻟﻜﯜﻡ ﻣﺎﯕﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ
ھﻮﻗﯘﻗﯘﻡ ﻗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ) 〈.ﺍﷲ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ  70ﮔﻪﺯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ〈).ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭﻛﻰ( ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە )ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩﻭﺳﺖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ  .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻻ( ﻳﻪﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-37-19).ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﻣﯩﺰﺍﻥ )ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ( ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ھﯧﺴﺎﺏ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻏﺎ »ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ھﯧﺴﺎﺑﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯧﺴﺎﭘﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ» .ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪ« ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭼﻮڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍﺳﺖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎپ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ) .ﮔﻪپ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺱ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ( ﭘﯘﺕ  -ﻗﻮﻝ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ،ﭘﯘﺗﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﯘﺕ ،ﻗﻮﻟﻰ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ» :ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺗﻜﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺗﺘﻰ« ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ -21) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭﺩﺍ» :ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-24) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﻳﺎﺳﯩﻦ  -65ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭘﯩﭽﻪﺗﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺭ ﺋﻪﺯﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﮔﯜۋﺍھﻼﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯﺭﻯ ،ﺳﻪۋەپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭەﺳﯟﺍﭼﯩﻠﯩﻖ!!!
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯەﻟﺰەﻟﯩﺪە» :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻮپ -ﺗﻮپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ  3ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪپ ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ،
ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﺭە
ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﺩﺍ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ھﯧﭻ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯘۋﺍﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ( ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﭽﺎ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ
ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ) ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﻤﯩﺰ «.ﺩﯦﺪﻯ.
)-47ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﺪﺍ» :ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ( ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﻰ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ( ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺕ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ،ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﯗﻟﯘپ ،ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ )ﺑﻪﺗﭽﯩﺮﺍﻱ( ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( »ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ )ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺩﯦﺪﻯ )-102ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺳﯩﺮﺍﺕ)ﻛﯚۋﺭﯛﻙ(
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋە
ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ )ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ )ﺩﻭﺯﯨﺨﻰ(ﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﺍۋﺍﻧﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ» :ﺋﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺗﻜﯜﭼﻰ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
218

ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻐﺎ( ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺸﻰ
ﻣﯘھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ-79ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ )ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
)ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ( ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﮕﻪ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ
ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ،ﺳﻮﻝ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺋﯚﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ:
»ﻣﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎﻡ ،ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺳﺎﯕﺎ ﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺋﯚﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯗ؟« ﺩﯦﺴﻪﻡ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ )ﺋﺎﻝ(ﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟ )ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ(« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ
ﺷﺎﻣﺎﻟﺪەﻙ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗپ» :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺗﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻞ ،ﺗﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻞ!« ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺳﺎﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺋﯚﻣﯩﻠﻪپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻛﯚۋﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻪﻙ ﻗﺎﻣﺎﻗﻼﺭ
ﺑﺎﺭ .ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯩﻠﻐﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻲ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ(

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺑﺎﺭ
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﺍﺕ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ،ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﻴﺎﺕ )ﻏﻪﻳﯟەﺕ،ﺋﺎﺯﺍﺭﺩەﻙ
ھﻪﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ»ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ« ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ» :ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯘﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ،
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯ
ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ(

ﺗﯧﻨﭻ-ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ)ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ(
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ﺗﯧﻨﭻ  -ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺗﯧﻨﭻ  -ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ)ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ(ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﯩﺮﻯ،
ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺋﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ.
ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺳﺴﯩﮕﻪﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﻪھﺎﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﻤﯩﺪە) » :ﺋﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ!( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﯘ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﻪھﺎ
)ﺩەﺭﯨﺨﻨﯩﯔ( ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯘﻟﻤﻪﺋﯟﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﻪھﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە
ﻧﻪﺟﯩﻢ  -12ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -15ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻗﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻰ )ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ؟! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﺪەﻛﺘﯘﺭ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺩﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە
ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﺍ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -ﺯﯦﻤﯩﻨﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -133ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ » :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ«.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ» :ﻧﯧﻤﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺭەﻳﻬﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﺑﯩﺮ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻟﯘﺋﻠﯘﺋﯘﻝ ﻣﻪﺭﺟﺎﻧﻨﯩﯔ -19ﺑﯧﺘﯩﺪە.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺭ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ  40ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻳﻮﻝ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﻪڭ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗھﻼﺭ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻼﺭ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﺎﻟﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻗﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
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ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪڭ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ  40ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﻮﺷﯘپ ۋە ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ۋە:
»ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ھﺎﻟﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻗﯘﺗﺘﯩﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎﺭ؟
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘﻻﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﺗﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﺸﯩﭗ،
ۋﺍﻟﯩﻠﺪﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﺗﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘۋﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺕ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﭘﻘﺎ ﻳﯩﭙﻪﻙ ۋە ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻳﯩﭙﻪﻛﺘﯩﻦ )ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ( ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ )،ﺋﯘﻻﺭ( ﻛﯜﻣﯜﺵ ﺋﯜﺯﯛﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﺷﺎﺭﺍپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺪﯗ«.
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ -21ﺋﺎﻳﻪﺕ( ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘﻻﻕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘ
ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ،ۋﺍﻟﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ
ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﭼﯧﭽﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﭼﯘۋﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.

ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯜﺯﯛﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ »ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯧﺴﺎپ ۋە ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﻙ
ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﺴﺎپ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﭘﻪﻗﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭﺩە» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮپ-
ﺗﻮپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ
)ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ( ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ «.ﺩەﻳﺪﯗ-73 ) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻱ
ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪڭ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩەﻙ ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﯩﺸﻘﯩﺮﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ،
ﺗﺎﻏﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭙﺎﺭ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻟﻐﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﻧﺪەﻝ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ
ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﺎﻕ  -ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﺩﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪەﻙ
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ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ(
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﺟﺎﻣﺎﻟﻰ ،ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻥ ،ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯟەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﭘﺎﺭﺍﻏﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﺰۋﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﭼﻮڭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﯩﺘﻰ(
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ〉 :ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ〈 )ﺩەپ( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
)ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ( ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -103ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺭەﺋﯩﺪﺩە» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯘﺗﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻣﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ( ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ) .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( 〉ﺳﻪۋﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﯧﻤﺪﯦﮕﻪﻥ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ!〈ﺩەﻳﺪﯗ « .ﺩﯦﺪﻯ -24 ،-23) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﺮﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯛﻣﺪە »ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ
ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻳﻮﻝ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﯨﺴﺎﻟﻪﻣﺪە ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯘ
ﺭﯨﺴﺎﻟﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯚﻱ  -ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﭼﯜﺷﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە )ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﭘﻘﺎ ﻳﯩﭙﻪﻙ ۋە ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻳﯩﭙﻪﻛﺘﯩﻦ )ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ(
ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) ،ﺋﯘﻻﺭ( ﻛﯜﻣﯜﺵ ﺋﯜﺯﯛﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﺷﺎﺭﺍپ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻬﻨﯩﺘﯩﯖﻼﺭ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ «.ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ).ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ -20ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -22ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ :ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻧﺎﺯﯗ  -ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜﻣﻤﻰ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯚﺯﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﺋﻮﻳﻐﺎﻗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻰ ۋەھﯩﻴﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ» .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ!« ﺩەپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ
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ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ
ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭ! ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ» :ﺭەﺑﺒﯩﻤﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭ! ﺑﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺳﻪﺟﺪە
ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻎ » :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ!« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ »ﺳﯧﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﻪﻥ،
ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﺯەﻧﺠﯩﺮ ،ﻗﯘﻟﯘﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺟﺎۋﺍھﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ
ﺭەﯕﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎۋﺍھﯩﺮ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﺎﺭۋﺍﺗﻼﺭ ،ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ۋە ﻗﯩﺰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻮﻏﺎﻥ ھﯚﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻗﺎﺕ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﭼﯩﻘﻰ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻠﯩﻜﻰ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯗﺭ .ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ،ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﮕﯩﺮﻯ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﺪﯗﺭ) .ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﺯ ﺷﻮﻟﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ( ﺋﯚﻳﯟﺍﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ھﻪﺳﺴﻪ
ﻛﻪﯕﺮﯨﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ» :ﺋﯩﮕﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍڭ!« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﮕﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ:
»ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﺪﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯛڭ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
)ﺗﯩﺒﺮﺍﻧﻰ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﺳﺖ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﻪۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﺑﯘ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﻤﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺩەپ
ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﯩﺘﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ،ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪەﻙ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ )ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯗﺭ) ،ﺍﷲ( ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﻠﯩﺪﯗ ﺍﷲ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺯﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ-21) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺵ
ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎۋﺯﯗ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺭﯨﺴﺎﻟﻪﻣﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ :ﺋﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﻮﻏﯘﭼﻰ
ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﻢ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﻪﻥ؟ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﺰﯨﻞ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﻣﺴﻪﻥ؟ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﯩﻐﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺗﺎﺷﺘﯩﻨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﻣﺴﻪﻥ؟
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺸﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﻗﯩﺶ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻻﻱ ﺳﯩﻤﯘﻧﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻻﻳﻤﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺋﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭ! ﺳﯧﻨﯩﯔ
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ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﭗ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ،
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﺸﻰ ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻻﻱ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺭﺩﯨﻦ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺷﯧﻐﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻗﯘﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺖ .ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﻰ ﺯەﭘﻪﺩﯨﻦ ،ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻼ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺧﺎﭘﯩﻖ
ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻧﯩﺮﻣﺎﻳﺪﯗ .ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ
ﺋﻪﺩﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﻪﺩﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ »ﺋﻪﺩﻧﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺗﯩﺒﺮﺍﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯩﺪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ
ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯚﻟﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻛﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﺩﻧﻰ
ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺸﻰ ﺋﺎﻕ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺸﻰ
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻗﯘﺗﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺸﻰ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺯەﺑﻪﺭ ﺟﻪﺩﺩﯨﻦ ،ﻟﯧﻴﻰ ﺋﯩﭙﺎﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﻮﺕ  -ﭼﯚﭘﻠﯩﺮﻯ
ﺯەﭘﻪﺩﯨﻦ ،ﺷﯧﻐﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﺘﯩﻦ ،ﺗﻮﭘﯩﺴﻰ ﺋﻪﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ» :ﺳﯚﺯﻟﻪ!«
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ» :ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺭﺍﺩ  -ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ
ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ :ﺑﯩﺰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩﻯ ،ﺑﺎﺵ
ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼھﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯩﺰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ» :ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪﺟﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ
ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟« )ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ  -75ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ:
»ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺩﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﭽﻪ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﺘﺎ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺯﯦﻬﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ
ھﻮﻗﻮﻗﺪﺍﺭ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎ ،ﺷﯘ ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﺳﯧﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎھ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﭼﻘﺎ ۋە ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﭽﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎھ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ﺑﻪﺭﮔﻪﭼﻜﻪ» ،ﭘﺎﺩﺷﺎھ ﻗﯘﺭﻟﯘﺵ ﺳﺎﻟﺪﻯ« ﺩﯨﻴﯩﻠﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎھ
ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﺷﻨﻰ ،ﻳﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﺴﺎ» :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎھ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺶ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ« ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺩﻧﻰ ﺟﻪﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﺪە ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻻﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩەپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩەپ
ﭼﯜﺷﻨﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ،ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭ ھﻪۋەﺱ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﻻﻗﻼﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ھﻪﻣﺪە ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ،
ﺳﯚﺯ – ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ« )ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ-143ﺑﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە)» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( »ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﻳﻮﻕ ﻏﻪﻡ-
ﻗﺎﻳﻐﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ« )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯩﺪﻯ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( »ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ«
)ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻟﯧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩە )ﺗﺎﺋﺎﻡ( ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺟﺎﻣﻼﺭﺩﺍ )ﺷﺎﺭﺍﺏ( ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯚﯕﯩﻠﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻳﺎﺧﺸﻰ( ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﯨﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ )ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ( ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ -68ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ
-73ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ » :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ〉 ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺍﷲﺩﯗﺭ〈 ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯜپ〉 :ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻣﯩﺰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻼﺭ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ۋە ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ،
)ﺋﯘﻻﺭ( ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ )ﺍﷲ( ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﯘﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ  -30ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺭﻭھﯩﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﭼﯩﺪﯨﺮﻻﺭ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎﻧﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭﺩﯨﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ
ﻗﻮﻳﯘﺵ ۋە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﯨﺴﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺟﯜﻣﻠﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﭼﯧﺪﯨﺮﻟﯩﺮﻧﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺭﺭﺍھﻤﺎﻧﺪﺍ» :ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ« )-72
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻠﺪﺍ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ؟
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻮﺯﻭﺭﻯ ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ،ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﯗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋە ﺋﻮﭼﯘﻕ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﭽﻰ ﻛﺎۋﺍﻙ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﺪﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ 60
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ﻣﯩﻞ )ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 100ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﺪﺍ( ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﻤﯘ  60ﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪپ ﻳﻮﻗﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯦﺪﯨﻢ:
ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻟﻼ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯜﺯ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ:
»〉ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﻼﺭﻣﯩﺰ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻼﺭ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ
ۋە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ «،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻛﯚﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﺑﺪﯨﺮﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋﻑ )ﺭەﺯﯨﻴﻪﻧﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ( ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ،ﺭﺍﺳﯩﺘﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﻠﯩﭗ ،ﻛﯚپ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻳﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ :ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ
ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺗﯧﮕﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﮔﯜﺯەﻟﺮﺍﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﺎﻻ ﭼﺎﻗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
-145ﺑﻪﺕ(

ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭ
ﭘﻪﻳﻼﺳﯘﭘﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺩﻯ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺱ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﺗﺎ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ
ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ:
 .1ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﻼﺭﻏﺎ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﺭﻭھﻼﺭﻏﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺭﻭﻻﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺸﯩﭗ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺑﻪﺩەﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺭﻭھﻼﺭ ﺷﯘ ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺷﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺸﯩﻞ
ﺋﯘﭼﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺟﺎﻧﯟﺍﺭﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻳﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺭﺵ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻏﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻧﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ» :ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﺰﻗﺘﯩﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺭﯨﺰﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
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ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﯧﻬﯩﺖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ( ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﻧﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ( ﻧﻪ
ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -170 ، -169
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ،ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯚﻱ – ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺕ – ﺋﯘﻻﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜچ – ﻗﯘﺩﺭەﺕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
 .3ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ،
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺟﺎﭘﺎ – ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ
ﻳﯘﺭﺗﻰ ،ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ھﻪﻡ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻡ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺟﯩﺴﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭھ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﯗ –
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺱ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ .ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺩﺩەﺗﺘﻪ ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺗﻪﻥ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﻭھﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﻪﺑﺮﻯ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯧﻠﮕﯧﺮﺍﻣﻤﺎ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻣﯩﻴﺘﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﻣﯩﻴﺖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺒﻪﺭﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ »ﻛﯩﺘﺎﺑﯘ ﺋﻪﺯۋﺍﺋﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎﻥ«(
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ھﻪﻡ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻡ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ،
ﺷﻪﺭﯨﺌﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩەﻙ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ)» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﻳﻮﻕ
ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ〈 )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ〈 )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻟﯧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩە )ﺗﺎﺋﺎﻡ( ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺟﺎﻣﻼﺭﺩﺍ )ﺷﺎﺭﺍﺏ( ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻳﺎﺧﺸﻰ( ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﯨﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﺩﯗﺭ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ )ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ( ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻑ -68
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -73ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ ،ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﭼﻮڭ – ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« ،ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ» :ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﻧﻪﮔﻪ
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ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﯩﻜﯩﺮﯨﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﭙﺎﺭﺩەﻙ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻟﻼھﯘ ،ﺋﻪﻟﻬﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼھ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺗﯩﻨﯩﻖ
ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ،ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﺑﻮﻟﯘپ،
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻟﯧﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻏﯩﺰﺍ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯧﮕﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ،ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺭﺩەﻙ ﻛﯩﻜﯩﺮﯨﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﯖﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮڭ – ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﻣﯩﺸﻘﯩﺮﻣﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺗﻪﺑﺮﺍﻧﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻞ – ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻡ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﻤﻪﻙ
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻜﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺯﯨﺒﯘ – ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ،ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ،ﺳﺎﭘﺎﻻﺭﺩﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﻧﻪﻏﻤﻪ ﻧﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺕ ﻣﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺎ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺒﺎﺭەﺕ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﻳﯩﭙﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ(
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ  -24 ،-23ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﺭۋﺍﺗﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ)» :ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﭘﯩﺮﻗﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ )ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ( ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﺯﯗ -ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ،
ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ( ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﺘﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ۋﺍﻗﯩﺌﻪ  -10ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -16ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺳﻪۋﺭ -ﺗﺎﻗﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە )ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ( ﻳﯩﭙﻪﻙ )ﻟﯩﺒﺎﺳﻼﺭ( ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺧﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻤﯘ،
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻗﻤﯘ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ  -13 ،-12ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯚﺯ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﻪھﻼ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ )ﺟﯜﭘﺘﯩﻠﻪﺭ( ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﻗﻠﯩﻘﺘﺎ( ﮔﻮﻳﺎ ﻗﻮﻝ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯚﮔﯩﻘﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﻓﻔﺎﺕ  -49 ،-48ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪھﻠﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﻮﺷﯘپ
ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﯩﭽﻪﻙ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎﺭ
ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ ﻳﻮﻗﯘﻻﺗﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺗﻪﺑﺮﺍﻧﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻧﻪﻏﻤﻪ – ﻧﺎۋﺍ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺷﻪھﻼ
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ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ،ﺋﺎﻕ – ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﻏﻪﺯەﻝ ﺋﻮﻗﯘپ〉 :ﺑﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻣﯩﺰ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ〈 ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ۋە
ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﯗپ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ» :ﺑﯘ ﻏﻪﺯەﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﭘﺎﻙ ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ھﻪﻣﺪﻯ – ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺗﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺳﺎﺋﯩﺪە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺕ ﻣﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ
ﺩﯦﺪﯨﻢ» :ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺭﻏﻰ ﺋﺎﺗﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟« ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯧﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺳﻪ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﻧﻪﮔﻪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺳﯧﻨﻰ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺗﻪﺑﺮﺍﻧﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪﻧﻪﺩﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻛﯩﻴﯩﻢ – ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﺎﻗﯘﺗﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺳﯩﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺗﯩﺰەﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻛﯚﺯ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯩﻨﮕﻪﻧﺪە ،ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘﭼﯘپ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﻪﺑﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ،ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭۋﯨﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﯚﻟﯜﻧﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺷﯘپ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻐﺎ〉 :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ
ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ھﻪﻣﺮﺍھﻰ〉 :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻛﯜﻧﻰ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ 〈،ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.

ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ〉 :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺗﻪھﻠﯩﻞ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ 〉ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ〈 ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ
»ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘ؟« ﺩەپ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ» :ﺋﯘ
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﻰ ﻣﻪﺷﺮﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯨﺐ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﻪڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪھﻠﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﻪﻳﮕﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ
ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ〈«ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ).ﺋﻪﺑﯘ ﻧﻪﺋﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍھﻪﺕ  -ﭘﺎﺭﺍﻏﯩﺘﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺭ ﭼﺎﻗﻨﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ!
ﺋﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﻰ!〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ۋە ﻧﯘﺭﻯ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ〉 :ﺋﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ!〈 ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﻟﻪﺑﺒﻪﻳﻚ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﯖﺪە!〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭﻣﯘ؟〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ؟〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﺎﻳﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ 〈.ﺩەﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ﺋﯩﺒﺎﺭﺩﯨﺘﻰ)ﺗﯧﻜﺴﯩﺘﻰ(ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ _ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﯩﺪﯗﺭ .ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺶ  -ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺗﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻻﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە
ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻰ ۋە ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺳﯚﺯ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ )ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ،
ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺷﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﯚﺗﺘﯜﻕ .ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺟﺎﻥ ،ﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺍﷲ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ! ﺋﯩﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪڭ ﻛﻪﯕﺮﻯ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ﺗﻪﻥ ﻛﻪﯕﺮﯨﻴﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜﺭەﻙ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
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ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﻪﺟﯩﺮ  -23ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﻳﻪﻧﻪ »ﺩﻭﺯﺍﺥ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺷﯜﺋﻪﺭﺍ -91ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻗﻪھﺮﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯜﺭە
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﺍ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺯﯦﻤﯩﻨﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ( ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪھﺸﻪﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ( ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ -48ﺋﺎﻳﻪﺕ(
»ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﭘﻮﻳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺯەﻧﺠﯩﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺭەپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ)» :ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ( )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ(
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ) .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ( ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻪﻥ
)ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ( ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﺧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ!〈«) .ﺳﯜﺭە ﻓﻪﺟﯩﺮ -23ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺍﷲﻧﻰ ﻗﯘﻳﯘپ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻣﺪﯗ؟〈 ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﺗﻼﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭ ۋە ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯜﺳﺘﻰ -ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﻪپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺷﯜﺋﻪﺭﺍ -91ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -95ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ 70ﻣﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﯩﺰﮔﻪﻧﻨﻰ  70ﻣﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺳﯚﺭەپ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ
ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﻪۋەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪۋەﺗﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﻪۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﻗﻪۋەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ .ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ) «.ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﯩﺮ -43ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ )ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ( ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺳﺘﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -145ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺩﻭﺯﺍﺥ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
-1ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ-2 ،ﻟﻪﺯﺍ-3 ،ھﯘﺗﻪﻣﻪ-4 ،ﺳﻪﺋﯩﺮ-5 ،ﺳﻪﻗﻪﺭ-6 ،ھﻪﺟﯩﻢ-7 ،ھﺎۋﯨﻴﻪﺩﯗﺭ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻗﻪۋەﺗﺘﯘﺭ» .ﺋﻰ ﺍﷲ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻦ! ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯘﺭ .ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ  -65ﺋﺎﻳﻪﺕ(
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ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ؟
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﯩﻴﻼﺭﻧﻰ ﮔﻮﺭﯗھ  -ﮔﻮﺭﯗھ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺪەپ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯛﻣﻪﺭ  -71ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺗﻮپ  -ﺗﻮپ ﺑﻮﻟﯘپ
ھﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ .ﻛﺎﻓﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺍﺧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻳﯩﭗ
ﻗﯩﻘﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ۋە )ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﻪﻙ( ھﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -12ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ )ﮔﻪﺭﺩەﻧﻠﻪﺭ( ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭ،
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ .ﺑﻮﻳﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ» :ﻣﻪﻥ ھﻪﻕ
ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺳﯜﺭەﺕ
ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ھﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ〈،
ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉)ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺏ( ﺳﯧﻬﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ) ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ( ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ،
ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ )ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ( ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ〈 )ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ() «.ﺳﯜﺭە ﺗﯘﺭ -13ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ .ۋەﺩﯨﻤﯩﺰﺩە
ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.

ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ۋە ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯘ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﻟﻪﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺧﺎﺭ ،ھﻪﻗﯩﺮ،
ﺑﯩﭽﺎﺭە ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﻭھﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﻳﯩﺶ ،ﺩەﻛﻜﻪ
ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ( ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻤﯩﺪﻯ؟« )ﺳﯜﺭە ﻣﯜﻟﯜﻙ -8ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩەﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ:
»ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻤﯘ؟ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ «.ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ -71ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ﺳﯜﺭە ﺗﯘﺭ  -14ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﻳﻪﻧﻪ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ » :ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ) ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ( ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ،
ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ )ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ( ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ» ،«.ﺗﯧﺘﯩﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﻼ ﺯﯨﻴﺎﺩە
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ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ« ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺗﯘﺭ  -16ﺋﺎﻳﻪﺕ ،ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺑﻪ  -30ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻠﻜﯩﺸﻠﻪﺵ ،ﻛﺎﻳﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ،
ﻣﺎﻟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﯖﺸﺎﻳﻠﻰ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!〈 ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ )ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﯗھ ﺋﺎﺳﯩﻴﻼﺭ( ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻏﺎ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺟﯘﻏﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ )ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ〉 :ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ
ﺋﻮﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ〉 :ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻤﯘ  -ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ 〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﻳﻮﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﺎ ۋە
ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﯩﺰ( ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -39 ،-38ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ〉 :ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯩﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪڭ ﺋﯩﺪﯨﯔ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ھﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭەﺗﺘﯩﯔ( .ﺑﻮﺯەﻙ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ〉 :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯘﻕ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﺘﯘﻗﻤﯘ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻮﺳﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﮔﯘﻧﺎھ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ〉 :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ( ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﯖﻼﺭ )ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﻮﺳﺘﻰ( .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺘﺘﯘﯕﻼﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗھ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺑﻪﺉ -31ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -33ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺳﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ( ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺳﯘﻳﺘﺘﯘﯕﻼﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻣﯚﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ( ﺯﻭﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺰﻧﻰ )ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ( ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺷﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ(
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯩﺰ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ〈 ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ
ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﻓﻔﺎﺕ -27ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -33ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯘ )ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ( ،ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ(
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
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ﺟﺎﻱ! ﺑﯘ )ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ( ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺳﯘﺩﯗﺭ ،ﻗﺎﻥ  -ﻳﯧﺮﯨﯖﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯧﺘﯩﺴﯘﻥ .ﻳﻪﻧﻪ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﻣﯘﺷﯘ
ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ﺑﺎﺭ) .ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ( 〉ﺑﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ〈.
)ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ( 〉ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ )ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ〈 .ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ( ،ﺑﯘ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻱ!〈 ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ(〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺒﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺑﯩﺰ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ( ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ( )ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰﻏﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ(
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻗﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗﻕ؟(〈 ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ
ﭼﻮﻗﯘﻣﺪﯗﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ -55ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -64ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ :ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩ ﺋﻪﻟﯩﻤﻰ ،ھﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻏﻪﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ،ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ۋە ھﻪﺳﺮەﺕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﻪ
ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ» :ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺗﯜﮔﻪپ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەۋﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ( ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋەﺩﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ )ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ( .ﻣﻪﻥ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺟﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ( ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ )ۋەﺩەﻣﮕﻪ( ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ )ﻛﯘﻓﺮﯨﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ(
ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ )ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﯩﻼ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
)ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻳﺒﻠﯩﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﻥ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ( ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،
ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ -22ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﺪە ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺍﷲﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ )ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ،ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﺳﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ﮔﺎﭼﺎ ،ﮔﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺟﯘﻏﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺗﻨﻰ
ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﺯﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە
〉ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ۋە ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻳﯩﯖﻰ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗﻕ؟〈 ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯗ؟
ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ۋە ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ(ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ«.
)ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ -97ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -99ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ
ﺋﻮﺗﯘﯕﻼﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﻰ  69ھﻪﺳﺴﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻮﺗﯩﺪەﻙ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩەپ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻮﺗﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  70ھﻪﺳﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺴﻪﻙ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.

ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯩﻘﻰ
ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﻪۋﯨﺘﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ ﺧﯘﻣﺪﯨﻨﯩﻐﺎ ،ﺗﻮﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺗﻮﻡ،
ھﯩﺪﺭﻭﮔﯩﻦ ﺗﻮﻧﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻧﯩﯔ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ» :ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻞ ﭘﻪﺳﻜﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭘﻤﯘ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ).ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺑﯘ
ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﮔﻮﻣﻤﯩﺪە ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟
ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎۋﺍﺯ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ» :ﺍﷲ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ  70ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯩﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚپ
ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ،ﺗﯩﮕﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ،ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
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ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻠﻐﺎ ،ﺑﺎﻳﺎۋﺍﻧﻼﺭ
ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪﻡ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﭼﯧﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪڭ ۋە ﭼﻮﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯘھﯘﺕ ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺪﯗ .ﺋﯘھﯘﺕ ﺗﯧﻐﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ،ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻍ« ﺩﯨﮕﻪﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻪﻣﻰ ،ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯩﻠﻐﺎ،
ﺑﺎﻳﺎۋﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭ .ۋەھﯩﻲ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻤﯘ ھﻪﺭ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺩەپ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :
ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ) ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ( ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﺘﻰ ،ﻧﻪﻓﺴﻰ -
ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ )ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ( ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
-59ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﺳﺴﺎﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ«.
)ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -68ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪە ۋە ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺪﺍ ﻛﻪﻡ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋەﻳﯩﻞ
ﺑﺎﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺗﻪﻓﻔﻔﯩﻦ  -1ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋەﻳﯩﻠﻨﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻛﺎﺗﺎڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ  40ﻳﯩﻞ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﺭ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭ ۋە ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻡ ﻛﻮﻳﺰﯨﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﺑﺎﻏﻼﺵ ،ﭼﯩﺪە ،ﻛﻮﻳﺰﺍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ
ﺗﯚﻣﯜﺭ ھﺎﻟﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﭼﯩﺪە ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺯەﻧﺠﯩﺮﺩە ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻧﺪﻯ
ﺩﯦﻴﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻮﻕ ﺋﯩﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯜﺭﯨﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ )ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ،
)ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺗﺎﻗﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ۋە ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
-4ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ
)ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﻗﺎﻗﻼﺭ ۋە ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﺳﯚﺭەپ ﻛﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﺎ
ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮ -70ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -72ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ) ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ
ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ  70ﮔﻪﺯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ) ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭﻛﻰ( ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ) «.ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪ -30ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -34ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
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ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﺍ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻜﻪﻟﻠﻪﺭ ۋە )ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ( ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﺎﺭ) .ﺯەﻗﻘﯘﻡ ﺯەﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﮔﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ۋە
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺯەﻣﻤﯩﻞ-13ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﻨﺴﺎﺩ ھﻪﺩﯨﺲ ﻧﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ» :ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺯەﻧﺠﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﺳﯟﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﺟﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺪﯗ«.

ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻼﻥ،ﭼﺎﻳﺎﻧﻼﺭ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﺭﻧﻰ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ،ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺟﺎﭘﺎﻻﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻗﯘﻻﻕ ﺋﯩﺸﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﯩﻼﻥ
ﭼﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﯩﻴﻨﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﯩﻠﺪﯨﻜﻰ»:ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە
)ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯘﺷﯘپ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻜﻰ» :ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯩﭽﯩﺮﻻﺭﺩەﻙ ﭼﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« ﺩەپ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ھﺎﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ» :ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﭼﻮڭ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ
ﻳﯩﻼﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﺴﺎ  70ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯩﭽﯩﺮﻻﺭﺩەﻙ
ﭼﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩ  -ﺋﻪﻟﯩﻤﻰ  40ﻳﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﻠﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﯩﺮەﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺋﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚپ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻳﯩﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﻣﯩﺸﻪ ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯚﻟﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘۋﺍﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﻳﯜپ ﭘﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﺎﺭﺗﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﻤﯩﺰ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -46ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ( )ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ(» :ﺋﻰ
ﻣﺎﻟﯩﻚ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ« ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻟﯩﻚ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻕ -77ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜپ )ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻤﯘ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﺍ
ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ھﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﯩﺰ« )ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -36ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﻼﺩﺍ»:ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ
237

ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻳﺪﯗ -13 ،-12) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩەپ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ.

ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ
 .1ﺯەﻗﻘﯘﻡ :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩەﺭەﺥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪﻣﻰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ،ﮔﺎﻟﻐﺎ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﮔﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﺎﻛﺘﻪﻙ ﭘﺎﺭﺗﻼپ ﻛﯚﻳﯜپ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ( ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺯەﻗﻘﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺨﯩﻤﯘ؟ ﺯەﻗﻘﯘﻣﻨﻰ
ﺑﯩﺰ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭ( ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪھﺮﯨﺪە ﺋﯚﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭەﺧﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺷﯘ ﻣﯩﯟﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ )ﻳﯩﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺳﺎﻓﻔﺎﺕ -62ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -68ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺯەﻗﻘﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﻣﯩﺴﺘﻪﻙ )ﻗﯩﺰﯨﻖ(ﺗﯘﺭ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﺩەﻙ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺩﯗﺧﺎﻥ  -45 ،-44ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
 .2ﻏﯩﺴﯩﻠﯩﻦ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯔ ،ﺗﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯔ ۋە ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻟﯘﻛﻠﯩﺮﻯ ،ﻏﻪﻳﯟەﺗﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ،ﺩەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﻏﯩﺴﻠﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪﺩە ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە )ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩﻭﺳﺖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻻ( ﻳﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ-35) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -37ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﻛﯚپ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﺷﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( ،ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪھﻠﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ-82) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .3ﺯەﺭﯨﺊ  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻠﯩﻐﺎ
ﭼﻮﻗﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ
ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﮕﯜﭼﻰ ﺳﻪﻣﺮﯨﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻏﺎﺷﯩﻴﯩﺪە» :ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯەﺭﯨﺌﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﺗﺒﯘﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﯩﻜﻪﻧﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺯەﺭﯨﺊ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﻤﻪﻳﺪﯗ«.ﺩﯦﺪﻯ-6) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -7ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ھﯚﻝ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ )ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ( ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻢ .ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻣﯘ ھﯚﻝ ﺟﯩﮕﻪﺭ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﻠﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻳﯩﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ .ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ
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ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪچ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯩﻴﯩﺸﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ:
 .1ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﯨﻖ ،ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ
ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ) ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ) .ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ( ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻏﺎﺷﯩﻴﻪ
-2ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -5ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ)» :ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ( ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﭗ
)ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﯩﺮﻯ ﭘﺎﺭە  -ﭘﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ -15ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
 .2ﻳﯩﺮﯨﯔ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﺳﯘ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻻﻱ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚپ ﻳﯩﺮﯨﯔ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩەﺭﺩ  -ﺋﻪﻟﻪﻡ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﺍ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﺳﺎ ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﮔﻪﺩەﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﻰ( ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﻳﯩﺮﯨﯔ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﺳﯘ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯘﺗﯘﻣﻼپ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ
ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« .ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ -15ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -17ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
.3ﺋﯩﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﺘﺎﻟﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺩﺩﯦﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﺰﯨﻖ
ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﺴﺘﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺳﯘ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺩەﻥ ﺋﯧﺮﯨﺘﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻖ( ﺳﯘ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺏ! ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻱ!« )ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻒ
-29ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
 .4ﻏﯘﺗﻪ ﺋﯚﺳﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ ﺳﯘ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﻏﯘﺗﻪ ﺳﯜﻳﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯘ
ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺟﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺭەﻧﺠﯩﻴﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ﺩەﺭﺩﺍ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ھﻪﺩﯨﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩەﻙ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎﻟﻪ  -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺯەﺭﯨﺊ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻧﺎﻟﻪ  -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﮔﯧﻠﯩﻐﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﮔﯩﻠﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺭﯗۋﺍﻟﺴﺎ ،ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﺰﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺳﯘ ﺗﯩﻠﻪپ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺗﯚﻣﯜﺭ
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ﻗﺎﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ،
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺷﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ .ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯜﭼﻪﻱ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ〉 :ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ
ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻤﯘ؟〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ〉 :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﯖﻼﺭ! ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺕ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ〉 :ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ〉 ،ﺋﻰ
ﻣﺎﻟﯩﻚ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ〈 ﺩەپ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻟﯩﻚ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ «.ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺋﻤﻪﺵ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﻣﺎﻟﯩﻜﺘﯩﻦ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺟﺎۋﺍﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ〉:ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ〈 ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ〉 :ﺋﻰ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ! ﺑﻪﺩ  -ﺑﻪﺧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ〈 ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ  .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ〉 :ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﯩﻦ ،ﻣﺎﯕﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﻐﯩﻦ!〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯜﺩﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻘﯩﺮﺍپ ﻳﯧﻐﻠﯩﺸﯩﭗ ،ھﻪﺳﺮەﺕ
ﭼﻪﻛﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ۋە ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ
ﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ،ﺳﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺳﯜﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪە ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﺪﻯ؟ ﻳﺎﻕ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ،ﺗﯧﺰ ﺋﯘﻻﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯜﺩەﻙ ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
)ﻣﯘﺗﻪﻓﯘﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ  ،ﺋﻪﻟﻠﯘﺋﻠﯘﺋﯘ  ،ۋەﻟﻤﻪﺭﺟﺎﻥ(
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺰﯨﻖ
ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯘھﯘﺩ ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﻮﻟﺪەﻙ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻟﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﻖ
ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯘھﯘﺩ ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻟﯘﺗﯩﺴﻰ ﺑﻪﻳﺰﺍﺩ ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﻮﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯘﺩەﻳﺪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ
ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﮔﯧﺰﯨﺪە ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﻪﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«ﺩﯦﺪﻯ ) .ﺋﻪھﻤﻪﺕ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
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ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﺳﻪﺥ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺭەپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺩەﺳﺴﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯚﻣﯩﻨﺪە» :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺕ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ،ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﯗﻟﯘپ
ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ )ﺑﻪﺗﭽﯩﺮﺍﻱ( ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ-104) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻰ ﺳﺎﯕﮕﯩﻼپ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ  ،ھﺎﻛﯩﻤﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ) .ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! (

ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ »ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ« ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﺪﯗﺭ.
ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ
ﺋﻪڭ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﻱ ﻛﯧﭙﯩﺶ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺮﺍﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻜﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎۋﺍﻙ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍﻧﻪ ﭼﻮﻍ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﻮﻍ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﻣﯩﺲ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪەﻙ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ھﻮﺷﯘﻗﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﺎ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﻮﻳﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﮔﺮﻯ ﺳﯚﯕﯩﻜﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﺎ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ.

ﺋﻮﺕ )ﺩﻭﺯﺍﺥ( ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ،ﺩەﺭﺕ-ﺋﻪﻟﻪﻡ ،ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﯩﻐﻼﺵ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺩەﺭﺕ-ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯩﻘﯩﺴﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﻰ ،ﺗﻮۋﻟﯩﺸﻰ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ
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ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﻪﺳﺮەﺕ
ﭼﯧﻜﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮔﻪپ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮۋﻻپ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ
ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭ
)ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ( ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ)«.ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -13ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻻﺭ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﺴﻪڭ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ( ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ〈 ﺩەپ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -37ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ) .ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ)«.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  - 100ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ〉 :ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﺪە ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ھﻪﺳﺮەﺕ! ﻣﻪﻥ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ( ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈 ﺩەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ 〉ﺍﷲ ﻣﯧﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
)ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ( ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ〈 ﺩەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ〉 :ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ) ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ(
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﯨﻢ« ﺩەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﯘﻥ() «〈.ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭ
-55ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -58ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺯﺍﻟﯩﻢ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮ( ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ
〉ﺋﯩﺴﯩﺖ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ( ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﺎﻣﭽﯘ ﺋﯩﺴﯩﺖ! ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ( ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﻙ-
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ )ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -28،-27ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ (
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﻪﻧﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﻰ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺍﷲ! ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯩﻦ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!

ﺑﻪﺭﺯەﺥ )ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ(
ﺑﻪﺭﺯەﺥ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺑﻪﺭﺯەﺥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ،ﭘﺎﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺷﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﻪﺭﺯەﺥ
ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺑﻪﺭﺯەﺥ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺟﺎﻥ ﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻧﯧﻤﻪﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻛﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺴﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ،ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺟﺎﻥ ﺗﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﻪﺭﺯەﺥ )ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻖ( ھﺎﻳﺎﺗﻰ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎۋﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ
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ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍھﻪﺗﻤﯘ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻤﯘ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺟﺎﻧﻐﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻞ
ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ) .ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪﻙ(.
ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺭﺯەﺥ )ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ( ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺳﯩﻠﻪﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ :ﺟﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ
ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ -ﺩە ،ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ )ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ( ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﻪ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ﻛﯚﺯﻯ،
ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺳﺎﻕ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩەﭘﺘﻪﺭﺩە ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﻟﯘﺷﯘپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ۋﺍﺳﺘﻪ
ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺟﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﺍھﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﺎﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﺎﺯﺍﺏ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺭﺍھﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﺵ( ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﻪﺭﺯەﺥ)ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ( ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﺍ » :ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ-185) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻪﺑﺮﻯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺟﺎﻧﻼﺭ
ﺗﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺟﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ
ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ» :ھﻪﺋﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﺑﻪﺭﺯەﺧﺘﻪ )ﻗﻪﺑﺮﻯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ( ﺟﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
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ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﺋﯚﻟﯜﻡ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ۋە ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ
ﺟﺎﻧﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ
)ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ،ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە( ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ )ﺑﻪﺩﺭﻯ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ( ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪڭ ﺋﯩﺪﯨﯔ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ھﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ() .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ(〉 :ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﯖﻼﺭ!〈)ﺩەﻳﺘﺘﻰ( .ﺑﯘ )ﺋﺎﺯﺍﺏ( ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ،ﺍﷲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔﻪﻝ،-50
-51ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﻛﺮﺍﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯚﺭﺳﻪڭ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ( ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ(
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗپ〉 :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻗﺴﯩﺰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﺎﻻ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ( ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺧﻮﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺴﯩﻠﻪﺭ〈 ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ(〉 :ﺑﯩﺰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﻼﺭﺩﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ( ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼ،ﺭ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰﻏﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
)ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗ( ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ«〈.ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ-94،-93ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻧﻰ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ،ﺩﯛﻣﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗپ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺭﻭھ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ،ﺍﷲﻏﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﭘﺎﻙ ﺭﻭھ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﺷﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ )ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ(
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻕ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﻳﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻛﻪﭘﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯚﺭﮔﯩﺪەﻙ ﻳﻪﺭﺩە
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ)ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ( ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻰ ﭘﺎﻙ ﺟﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﻰ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ« ﺩەپ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﺎﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ « ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺟﺎﻥ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ) ،ﺋﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ۋە
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ( ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﻗﯩﺘﯩﺪﺍ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﯚﯕﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ〉 :ﺋﻰ
ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺟﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ،ﻛﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﭼﯩﻖ!〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﻧﻨﻰ ھﯚﻝ ﻳﯘﯕﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻙ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﻪھﻤﻪﺕ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻧﺒﻪﻝ
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ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﺍھﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ،ﻗﻪﺑﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﯩﻘﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﺳﻮۋﻏﯩﺴﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺭﺍھﻪﺕ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺟﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ،ﺗﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﺍھﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﯩﻤﯘ ﺟﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯘﺵ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ،ﻗﯩﻴﺎﺳﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ھﻪﻡ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﻧﯧﻤﻪﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ -2 .ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺭﺍھﻪﺕ-ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ
ﺭﺍھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ھﻪﺳﺮەﺕ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋﯘﺯﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺭﻭھﻘﺎ ﺭﺍھﻪﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﺴﻪﻟﻠﻪﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ» ،ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺍﺭﻕ ﺟﺎﻥ ﺑﯘ!؟«ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ
ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺩەپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﺭﻭھﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەپ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺑﯘ ﺭﻭھﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﻰ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼپ ﻳﯧﺰﯨﯖﻼﺭ! ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜپ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﯕﻼﺭ!« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺭﻭھ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ:
»ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﮕﻪڭ ﻛﯩﻢ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻦ» :ﺋﯧﮕﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ»:ﺩﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ» :ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ؟« ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ:
»ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩەپ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻛﯚﺯ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻛﻪﯕﺮﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯗ) .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ( ﺋﯘ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﮔﯜﺯەﻝ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘڭ! ﺑﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻛﯩﻢ ﺳﯩﺰ؟ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﯩﺰ ﮔﯜﺯەﻝ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ
ﻗﺎﻳﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ! ﺑﺎﻻ ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﻣﺎﻝ ﻣﯜﻟﻜﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎﻡ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭۋﯨﻠﯩﭗ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯩﺮﯨﻚ ﻻﺗﯩﻐﺎ ﻳﯚﮔﻪپ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺴﯩﻘﺮﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻨﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺳﻪ،
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ﺋﯘﻻﺭ » :ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﺟﺎﻥ ﺑﯘ؟« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ،
ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺩەپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﯧﻘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ» .ﺗﯚﮔﻪ ﻳﯩﯖﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺷﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﭽﻪ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ( ،ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -40ﺋﺎﻳﻪﺕ( )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە( ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ» :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ 〉ﺳﯩﺠﺠﯩﻦ〈 ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﯕﻼﺭ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺍﷲﻏﺎ
ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﺩﻯ) .ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ -31ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ»:ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ» :ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﻪڭ ﻛﯩﻢ؟«ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎ ،ھﺎ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ »ﺩﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟« ﺩەﻳﺪﯗ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ :ھﺎ ،ھﺎ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ» :ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ!« ﺩەپ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺗﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﻗﻮۋﯗﺭﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺳﻪﺕ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺳﻪﺕ ،ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﭘﯘﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻢ؟ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯔ ﺳﻪﺕ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ﮔﺎﺱ ،ﮔﺎﭼﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯘﺭﺳﺎ ﺗﺎﻍ ﺗﻮﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﺳﺎ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺗﻮﭘﯩﺪەﻙ ﻣﯩﺠﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﺎﻕ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼ
ﺗﻮۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺭﺍ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺯﯨﭗ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺳﻮﺭﺍﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﻛﯩﺮ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗپ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼﯩﺸﻰ ،ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﻻپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ھﺎۋﺍ
ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻝ  -ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ھﻪﻧﺒﻪﻝ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﺭﻭھﻘﺎ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ۋە ﺗﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﺍھﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ.
ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﺍﻗﻼﺭ ،ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪپ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻥ .ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﯩﺠﺠﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
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ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ( ﺟﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﯩﻴﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻪﺑﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘپ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩەﺭﺩ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ھﻪﺩﯨﺲ
ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻳﺮﺍپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﻪﺭﺷﻜﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻏﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻧﯘپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﺪﺍ» :
ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﺰﻗﺘﯩﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺭﯨﺰﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ( .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﺪﯗﺭ-169) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە -170ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺷﯧﻬﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻮﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻗﯘﺵ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﻧﯘﺱ ﭼﯩﺮﺍﻏﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻧﯩﺪﯗ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﻳﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﻧﻪﺯەﺭ ﺗﺎﺷﻼپ:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ» :ﺋﯥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ )ﻳﻪﻧﻪ( ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ،
ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ) .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ( ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ( ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺴﺎ) ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ(ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯧﻬﯩﺪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ)ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ( ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﺎڭ ،ﺑﯩﺰ
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﯕﺪﺍ )ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﻪﻙ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( :ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﯧﻬﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ( ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜۋەﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺩەپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ) « .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(

ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﭗ،
ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ،
ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺧﺘﯩﺮۋﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﭼﺎﻗﻼپ ﺗﺎﺷﻼپ ،ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ،ﻣﻪﺟﯘﺳﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﻗﻮﭘﺎﻝ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﻪ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﺵ ،ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻙ ﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ھﺎﯕﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﮔﯩﺮﺩﺍۋﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻜﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯩﺴﻠﺴﯩﺰ ﺗﻪﻧﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺗﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻣﯘﺋﯩﺘﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ،ﺷﯩﺌﻪ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﻮﻳﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
»ﻗﻪﺩەﺭ« ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ،ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﻨﯩﭽﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯەﺭﺑﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﻮﻝ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺭﺷﯩﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ،
ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﺳﯚﺯ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ،
ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ،
ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯩﭽﯩﻨﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻛﻰ :ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻏﻪﺭەﺯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺗﻤﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە
ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﺯﺍﻟﯩﻢ ھﯩﺴﺎﺑﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ۋە ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﯩﺘﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ،
ﺩﯨﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
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ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ،ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﺯﯛﻟﯜپ ،ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻜﻪ ۋە ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﺍ ﺋﯜچ ﺳﯚﺯ
ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .
.1ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ.
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺗﯚۋەﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ۋە ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻛﯚپ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ھﻪﺟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻰ ،ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ
ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﺘﻪ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻤﯘ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ،
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ،ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﺘﻪ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ  .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ  ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﭽﻜﻪ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯩﺸﺎﻥ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ» :ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ( ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ) ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ( ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻣﺪﯗﺭ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ  -ﺋﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ! )ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻜﻪ( ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩﯦﺪﻯ-2) .
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﭼﻮڭ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ۋە ﺷﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ،ﭘﯩﻼﻧﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻳﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ،ﻗﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻐﯩﺸﻰ ،ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﺷﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﺵ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ.
ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ۋە
ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﯘﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﯘ ﺷﻪﻳﯩﺌﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘ
ﺷﻪﻳﯩﺌﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯜﻙ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﺷﻪﻳﺌﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯜﻙ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺗﯜﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
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ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺖ ﭼﯘۋﯗﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯗﺭ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﯜﺯﯛﻡ  -ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯘﺭ.
 .2ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ؟
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ،
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻬﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﻠﻪ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ »:ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  -19ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎﻓﻪﺗﻰ ﻣﯘﺗﺎھﻪ ھﺎﺭﺍﺭەﺕ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
)ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻨﯩﯔ( ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﺎﻱ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﻗﯘۋۋەﺕ
)ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ( ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ( ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﻏﯘﻕ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ
ﺗﯚۋەﻥ( ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯜپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ
ﻣﯘﻗﻪﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﻗﯘۋەﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ،
ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻏﻪﺭﺏ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻏﻪﺭەﺭﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻲ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩەﺳﻠﻪپ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﺩﯗﺭ« .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ
ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﯩﺴﻠﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺰ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ) ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -ﺯﯦﻤﯩﻦ( ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
)ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ )ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ -53) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ ﻳﯘﻗﺮﻯ( ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ
)ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻗﯘۋۋەﺕ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ( ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ھﺎﻳﺎﺗﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻨﯩﯔ(
ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەپ
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ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯜﺭە ۋﺍﻗﯩﺌﻪﺩە» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺯﺍﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺯﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ )ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ( ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ) ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-1) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯚﭼﯜپ ﻳﯚﮔﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯜﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﭼﺎڭ  -ﺗﻮﺯﺍﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮ -1ﺋﺎﻳﻪﺕ ( ﻳﻪﻧﻪ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ﻳﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯜﻛﯜﻟﮕﻪﻧﺪە) «،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ() .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﻔﺘﺎﺭ-1ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ،ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﯘﭘﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻧﻪﺩە؟
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺟﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﯩﻨﯩﯔ» :ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮﺕ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﻮۋﯗﻏﺎﻥ ،ﻗﺎﺗﻘﺎﻥ،
ﺗﻮﭘﺎ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﻘﺎﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ »ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﺩﻯ ھﯜﺟﻪﻳﺮە ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ،
ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ «.ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ،
ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﻳﻼﺭ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻔﯩﺪە» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ(ﻏﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻻﺭﻧﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ( )ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ( ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ
ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻤﯘ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ-51) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ  -ﺳﺎﻧﺎ ﺷﯜﻛﺮﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ )ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ( ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ،ۋەﺳﯟەﺳﻪ،
ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ » :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯗﻛﻰ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﺘﯘﻕ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ-
ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ( ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە( ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺗﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻛﻪڭ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯚﮔﺰە
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ( ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ )ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻱ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ
ﻛﯜﻧﻨﻰ ھﻪﻡ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ )ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ( ﭘﻪﻟﻪﻛﺘﻪ ﺳﻪﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە
ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  -30ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -33ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
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ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ〈 ﺩﯦﮕﯩﻦ .ﺋﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪھﻠﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ) ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﻛﻪﻡ -ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﺴﯩﺰ( ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻧﺪە )ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﻯ() .ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ( ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺑﯘ ﺟﺎۋﺍﭘﺘﯘﺭ( .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ )ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ( ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘ ﺗﯘﻣﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ:
»ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻣﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ(« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ »ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻲ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ« ﺩﯦﺪﻯ» .ﺍﷲ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ھﻪﺭ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ( .ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻧﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە ﻗﻮﻏﺪﯨﺪﯗﻕ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﻏﺎﻟﯩﺐ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ -9ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -12
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﻨﻰ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯜﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ)» :ﺍﷲ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ( )ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺟﺎﺭﺍﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺳﺎﭘﺎﻟﺪەﻙ
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ)«.ﺳﯜﺭە ﺭەھﻤﺎﻥ -15،-14ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ)ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﻗﺎﺭﺍ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﭼﻪﻛﺴﻪ
ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺟﯩﻨﻨﻰ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯜﺗﯜﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﺮ -27،-26ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺍﷲ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﻧﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺗﯚﺕ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭ  -45ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ)» :ﺑﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ )ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻗﺎﺭﯨﺴﯘﻥ) .ﺑﯩﺰ
ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ( ﺯﻭﺭ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﯗﻕ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ،ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﺎﻏﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﻮﺕ -
ﭼﯚﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯗﻕ) «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺑﻪﺳﻪ  – 24ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -35ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻧﻪﺩە؟ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﺎﻏﻼپ ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﭘﯩﭽﻪﻙ ،ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻧﻪﺩە؟ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ ،ﺳﺎﻕ ﻗﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎڭ
ﻗﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﺩە؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﻧﻪﺩە؟ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺭﺍﺳﺘﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺳﺘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﻗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻟﯘﻗﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﯩﻠﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﻪﻙ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ۋەھﯩﻲ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﺩە ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﺎ ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﯘﺭۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺱ ﭼﯚﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻟﭙﯩﻠﻪﻙ ﺳﻪﺭﺍپ ﺳﯘﺩەﻙ
ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ۋە ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺭﺩﻯ ،ھﯧﺮﯨﭗ،
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ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﯜﻣﯩﺪ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ( ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎۋﺍﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺳﻪﺭﺭﺍﭘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯘ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯗ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯗ( ﺋﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ )ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ( ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ )ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ(
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﯧﺰ ھﯧﺴﺎپ
ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﻰ( ﻗﺎﺗﻤﯘ -ﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ۋە ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﻗﺎﭘﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ) .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ( ﻗﺎﺗﻤﯘ  -ﻗﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻼﺭﺩﯗﺭ) ،ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ( ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺴﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺍﷲ ﻧﯘﺭ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻧﯘﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ() «.ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭ ،-39
-40ﺋﺎﻳﻪﺕ(
 .3ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﯘﻗﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻡ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﻨﯩﭽﻜﻪ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ
ﭼﻮڭ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺯەﺭە ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە» :ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ( ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ«ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ -43ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﺎۋﺍﻧﯩﯔ  100ﺩە  21ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯩﻦ ﻛﯚﭘﯜﻳﯜپ  100ﺩە  50ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻛﯚﻳﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯩﻦ  100ﺩە  21ﺩﯨﻦ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺱ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸﻰ ،ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ،
ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ،ﻧﻪﺳﺴﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﻟﯩﺸﻰ،
ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﮔﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻻﺭﺍﻗﻰ
ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ،
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﺋﻪۋﻻﺩ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ھﻪﺗﺘﺎ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﺍﺵ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻏﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
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ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ ،ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﭼﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺧﺎﺱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺷﻪھﯟﯨﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩ
ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺵ  -ﻳﺎﻍ ،ﺳﯜﺕ ۋە ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﯘڭ،
ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻙ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺩەﺷﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ،ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ،
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ
ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ۋە ﻣﻪﻗﺒﯘﻟﺪﯗﺭ.
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ :ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺩەﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺩەﺭﯨﺨﻰ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺩەپ ﺗﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻜﯩﻤﯘ ،ﭼﯩﺸﯩﺴﯩﻤﯘ
ﻏﺎﺯﺍڭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯟە ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ ﺗﯩﺰ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯩﺸﻰ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ )ﺩﺍﻧﭽﯩﺴﻰ( ﭘﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﺎﻏﯟەﻥ
ﺩﯦﻬﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﺸﻰ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﯩﯟﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯩﯟﯨﻨﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯩﯟﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﭼﯩﺸﻰ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﯟە ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﺸﻰ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﻟﻪپ ھﻪﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﮕﻪﻥ
ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ،ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ
)ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ( ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ
ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ۋە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﺩﯨﻞ ،ﻏﺎﻟﯩﺐ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺕ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ
)ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﯜﭼﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯜچ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ
ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ۋە ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭘﯩﻼﻧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺰ ۋﺍﻗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﻨﯩﭽﻜﻪ ﺗﯜﺯﯛﻣﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﻮﻟﻰ ۋە ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺋﯚﺯ
ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﺎﺭﺍپ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜپ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘۋﺍﻟﺪﯗﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﺪﯗﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە
ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ( ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺷﻪﻳﯩﺌﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ،
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﻟﻪۋھﯘﻝ ﻣﻪھﭙﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ،ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﺳﺎﻧﺪﺍ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﻪ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﻮﺭﻧﻰ ،ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺳﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ  .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻰ :
 .1ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﻪڭ ۋە
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ )ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ  -ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ( ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ۋە ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭘﻪﻟﻪﻛﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭ ۋە ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ۋە
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻜﯩﭽﻪ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭﻏﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ۋە ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﺩﯨﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ۋە ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ:
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪ -22ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ»:ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ )ﺋﯩﺶ( ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
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ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ«.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﯩﺮﯨﺪە »:ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﻛﻪڭ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﻳﻪﺭ
ﻳﯜﺯﯨﺪە ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯗﻕ .ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰ( .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﯨﺪﯗﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻼ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﻤﯩﺰ) «.ﺳﯜﺭە ھﯩﺠﯩﺮ -19ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -21ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە
ﻗﻪﻣﻪﺭﺩە» :ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ-49) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺗﺎھﺎﺩﺍ:
»ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚپ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺗﯘﺭﺩﯗڭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻰ ﻣﯘﺳﺎ! ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ(
ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ« ﺩﯦﺪﻯ-40) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻧﺪﺍ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲﻏﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ( ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ).ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -2ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ» :ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ھﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
)ﺑﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ( ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻨﻼ ﺑﯧﻜﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ )ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ( ھﯚﻛﯜﻣﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ-38) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘ )ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ(
ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ )ﻳﻪﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە( ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
)ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﻼ -1ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ
-3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻱ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺰﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺮﻯ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ،ﻛﯜچ
ﻗﯘۋﯨﺘﯩﮕﻪ ھﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ  -ﻳﯘ ،ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ،
ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ،
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ۋە ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻟﻪۋھﯘﻝ ﻣﻪھﭙﯘﺯ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻳﺎﺕ ﺗﯘﻳﯘﻻﻣﺪﯗ؟ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺟﯧﺪەﻟﻠﻪﺷﻜﯜﭼﻰ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﻟﯩﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺗﺎﻛﺎﻟﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ،
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﺋﺎﻻﻣﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺳﯘۋﺍﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ،
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻱ ﭘﯘﺳﺘﺎﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺸﯩﺪەﻙ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﻪﺩەﺭﺩﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە
ھﻪﺩﯨﺪﯨﻜﻰ » ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
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ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ )ﺋﯩﺶ( ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ-22) «.
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺩەﺭﺩﯗﺭ .ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ! ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺯەﺭەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺯەﺭەﺭ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ۋﺍﺭﺍﻗﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﻪﺩەﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﯜﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ،
ﻏﻪﺯەﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.

ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﺮﺍﺩە ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ھﺎﻣﺎﻥ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ
ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ،ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻱ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ھﻪﺳﺮەﺕ ﭼﻪﻛﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻳﻪپ ﺩەﺭﺕ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ،
ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ﭘﯩﻜﺮﻯ ،ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﮔﻪپ -
ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯧﺴﯩﻞ ،ﺭﻭھﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻠﯩﻖ ،ﺭﯨﺰﯨﻘﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺭﯗﺷﻪﻥ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﻜﯩﺪە ،ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪە ،ﺳﻪﺑﺮﻯ ﺗﺎﻗﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﻪ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯘﻗﺮﯨﺪﺍ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
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ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯘﻗﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺟﯧﺪەﻟﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﺩﺍﭘﺌﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﻪﺩەﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮﺩﺍ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ( ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ « ) -43ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﯗﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ -
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﺰﯨﺶ ۋە ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﻪپ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻝ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ
ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺩەﺳﻠﻪپ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺩەﻣﻪﺷﯩﻘﻠﯩﻖ ﻏﻪﻳﻼﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﯩﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻝ ﻣﻪﻟﯩﻚ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺑﯘ ﻏﻪﻳﻼﻥ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﺎﻧﭽﻪ  -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﮔﻪپ  -ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎپ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ۋە ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﮔﻪپ  -ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺭەﺩﯨﻴﻪ
ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ .ﭘﯩﺘﻨﻪ  -ﭘﺎﺳﺎﺕ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﺯﯗﻕ
ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯘﻟﻐﯘﻳﯩﺸﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻏﻪﻳﻼﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭼﯘﻡ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ .ﻟﻪۋھﯘﻝ
ﻣﻪھﭙﯘﺯ ﺩەﭘﺘﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭼﯘﻡ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻞ ھﯚﺟﯩﺘﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻡ ﻗﻪﺩەﺭ ۋە ﺧﺎﺱ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ۋە ﺩﺍﻻﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﺩەﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ،ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺋﯧﻐﯩﯟﺍﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺭﻗﺎﻧﺪﺍ» :ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ( ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ «.ﺩﯦﺪﻯ-2) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﻼﺩﺍ» :ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘ )ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ(
ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ )ﻳﻪﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە( ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
)ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ «.ﺩﯦﺪﻯ-1) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ھﻪﺩﯨﺪﺗﺎ» :ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ )ﺋﯩﺶ( ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ-22) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻰ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﺎﺯﺩﻯ« ﺩﯦﺪﻯ.
)ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ -152ﺑﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ » :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ〉 :ﻳﺎﺯﻏﯩﻦ!〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﻪﻟﻪﻡ〉 :ﺋﻰ ﺋﯧﮕﻪﻡ! ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ〉 :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ،ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺯﻏﯩﻦ!〈« ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺭەﺳﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﺎﭘﺎ  -ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ» :ﻣﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﻪﺩەﺭﺩە ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» :ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻗﻪﺩەﺭ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ «.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ .ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘھﯘﺩ
ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺧﻪﺟﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ )ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ( ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻧﯩﺌﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻯ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ» :ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺩەپ ﺟﺎﺯﺍﻻﻣﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘﻻﺭ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻪ )ﻗﻪﺩﯨﺮﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ( ﺩەپ ﺗﯘﻧﯘﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺗﻪۋھﯩﺪ )ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﺍﷲ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە(ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻝ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﺋﯩﭙﻪﻧﯩﯔ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ ،ﺋﯚﺯ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﻪﺟﯘﺳﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ.

ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﯩﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ
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ﻳﯘﻗﯩﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﻣﯚﺋﺘﻪﺯﯨﻠﻪﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ »ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﯩﻴﻪ« ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺋﯩﭙﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﻰ ﺟﻪﺋﺪﻯ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩەﺭھﻪﻡ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﯩﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ( ﺷﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺟﯘھﻪﻳﻤﯩﻴﻴﻪ ﺗﺎﺋﯩﭙﻨﯩﯔ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﺟﻪھﻤﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﻗﯟﺍﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ
ﻣﻪﺯھﻪﭘﻨﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟﻪﺋﯩﺪﯦﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻤﯘ ،ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻤﯘ
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻝ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻏﻪﻳﻼﻥ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﮕﯩﻤﯘ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﺪﯨﺴﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻپ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ .
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﺯھﻪپ ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯘﺯﯗﻗﺮﺍﻕ ﻣﻪﺯھﻪﺑﺪﯗﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﺯھﻪپ ﺑﻪﻙ
ﺯەﺭەﺭﻟﯩﻚ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ» :ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻢ ﺗﺎﺋﻪﺗﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺟﯩﺪﺩﻯ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋﯨﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ ،ﺧﺎﺭﻻﻧﺪﻯ .ﺑﯘﻻﯕﭽﻰ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ،ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻗﺘﺎ ،ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﯩﺪە،
ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﺎۋﺍﻙ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﻯ» :ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﻳﺎﺗﻘﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﺭﯨﺰﯨﻘﻰ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺭﯨﺰﯨﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺋﯩﭙﻰ ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻘﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺷﯩﺌﺮ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻥ.
ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﯩﺮەﻛﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺩﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ،
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﯩﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ۋەﻳﺮﺍﻥ
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ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﺭ؟
ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﺳﻪﻙ ﺷﯘ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻜﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺯھﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﻤﯘ ،ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻴﻪ ۋە ﺷﯩﺌﻪ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﺗﻪﺳﻪۋﯗﺭﯗپ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺯﺍۋﯗﺗﯩﺪﺍ ﺗﯘﻗﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ
ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺯەھﻪﺭ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﻪﺭ
ۋە ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﯜچ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﯘﻳﯘپ ،ﭼﻪﻙ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ.

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻘﻤﯘ ﻳﻮﻕ  ،ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﺭە
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺩﯨﻞ ،ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻙ ۋە ﺑﯩﺰﺍﺭﻣﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯚﻟﻪﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﻪﺩەﺭ )ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺶ( ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻐﺎ ﻛﯚﺭە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺧﺎﻟﯩﻖ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻓﺪﯨﻜﻰ» :ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﻪﻣﯩﺮﻗﯩﻠﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ -54) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﯨﻜﻰ» :ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﯚﻟﻪﻙ ھﯧﭻ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼ،ﺭ ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﺎﻣﯩﻴﺪﯗﺭ -102) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺟﯘﺳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻴﻪ
ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﻪﺟﯘﺳﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻟﺴﻪ
ﺑﺎﺭﻣﺎﯕﻼﺭ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ .
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﻗﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ  -ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﭘﯩﺮﻗﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ:
»ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺭﺍﺳﺘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯗﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯘﻻﺭ »ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ۋە »ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ
ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺟﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭەﺩﯗﺭ .ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻱ ،ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯧﭻ
ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ ﻗﻪﺩەﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ،
ﻗﻪﺑﯩﻬ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻣﻪﺯھﻪﺑﺘﯘﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -40ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪە
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺋﺸﻠﯩﺪﯨﯔ ﺩەپ ﺟﺎﺯﻟﯩﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﻪﺑﯩﻬﺮﺍﻕ
ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻟﻼ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﺳﺎ،
ﻟﻪۋھﯘﻝ ﻣﻪھﭙﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯘﻥ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻞ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ «.ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ) .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪە(

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﺪﺍ )ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە( ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﻪﺑﻪﺭﯨﻴﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺩەپ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ ،ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ۋە ﻣﯘﻧﻪﺯﺯەھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﻣﻪﺋﺒﻮﺩﺗﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ
ﻳﻮﻕ.
ﺑﯘ ﮔﻮﺭﻭھ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ» ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﮔﻮﺭﻭھﻰ« ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺭﻭھﻼﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ »ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﺭ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻞ ھﯜﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ھﻪﻕ ،ﺭﺍﺳﺖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ،ﻗﻪﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ،ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ )ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺭەھﺒﻪﺭ ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ(
ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﻔﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ
ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﺯﯨﻠﻪﺭﻣﯘ ﺯﺍﺗﻼﺭﻏﺎ ،ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ،
ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﭘﻪﺕ  -ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ ۋە ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ،ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪﺯﻛﯜﺭ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺩەﻝ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ،ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ ۋە
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ۋە ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ۋە ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
)ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ( ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ( ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﺎﺩﺍﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ-72) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﻱ ،ﺋﯜﺳﯜﻣﻠﯜﻙ،
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪپ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻣﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﺋﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﭼﺎﺭە ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ
ﻣﻪﺧﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﺵ  -ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻱ  -ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ -
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﯕﺎ
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە  -ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺩﯦﻤﻪﻙ
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ،ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﺩە ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮﺩﺍ» :ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
)ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﺪﻯ-62) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻣﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ،
ھﻪﺭﮔﯩﺰ!!! ﭘﻪﻟﻪﻛﻠﻪﺭ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﺩەﺭەﺥ ﺋﯚﺳﯩﺪﯗ .ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ ،ﺋﻪۋﻻﺩ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻤﯘ؟
ﺑﯩﺮﻻ ﺟﺎۋﺍﺏ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻗﺎﺋﯩﺪە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻣﺪﯗ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ،
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺧﺎﻻﺱ .ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻰ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ،ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ۋە
ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﺧﻮﺵ… ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍ »ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ« ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺋﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺖ! ھﻪﺩﺩﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎ! ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﻪﯕﮕﻪ ھﺎﻛﺎۋﯗﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺳﻪﻥ ﺋﯩﮕﻪﯕﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ .ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯨﯔ .ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﯨﯔ .ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ.
ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ
ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﻰ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻧﺌﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﭼﺎﺭە )ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ(
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ھﯩﻜﻤﻪﺕ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ،ھﯚﻛﻤﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺭﺩە ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪە ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻳﻮﻕ .ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻣﯘ ﺭﺍﺳﺘﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﺩﺍ» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« )-40ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺗﺘﻪ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ«ﺩﯦﺪﻯ-46) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ!ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﯖﺪە ،ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﻪﻣﻪﺱ) «.ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ،
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﺮﺍﻕ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە
ﻧﻪھﻠﺪە» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ( ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ) ،ﺟﯩﻤﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ( ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﺧﯩﺶ  -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ  -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﻗﻪﺑﯩﻬ )ﺳﯚﺯ -ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻧﺪ -
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.ﺩﯦﺪﻯ-90) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘﺩﺩﯗﺳﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪە» :ﺋﻰ ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﯕﻼﺭ!«
ﺩەپ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -197ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ«ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ -77ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺯەﺭﺭﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ() ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ(
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺧﯩﺶ -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ -ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺵ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯘﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯚﺗﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩەپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
 .3ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
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ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺩەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻣﺪﯗ؟
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﺘﯘﯕﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ،ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻪﻝ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﯘﺩﺭەﺕ،
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺵ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﭼﯘ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .4ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺭﯨﺰﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺴﯩﻤﯘ
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ .ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺯەﻳﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﺑﯩﺖ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ
ﺋﻪﺯﺯەۋەﺟﻪﻟﻠﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺋﻮھﯘﺩ
ﺗﯧﻐﯩﺪەﻙ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺧﻪﺟﻠﯩﺴﻪﯕﻤﯘ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﻪﺩەﺭﺩە
ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﻪﺩەﺭﺩە ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯔ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺴﻪڭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺴﻪﻥ« )ﺳﯜﻧﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ -2ﺟﯜﺯﺋﻰ -527ﺑﻪﺕ(
 .5ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺭﯨﺰﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ )ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ( ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ھﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺯەﺭﺭە ،ھﯜﺟﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺳﻪۋەﺏ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺑﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﺯﻻ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺋﯚﻟﯜپ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﺯﻻ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﮔﯘۋﺍھ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﺘﯘﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯖﻤﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ھﯩﺴﺎﺑﺘﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ .ھﻪﺭ
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ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪە
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ھﯩﺴﺎﺑﺘﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ۋە ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺳﻪۋەپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻤﯘ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻭﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ۋە ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜپ ﺳﻪۋەﺑﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﭼﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺰﺯەﺕ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯗﺭ .ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ۋە ﻣﯘﻧﻪﺯﺯەھﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺳﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
»ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ،ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ،ھﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ  50ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻰ
ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ)«.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ -8ﺟﯜﺯﺋﻰ(

ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻳﻠﻰ .ﺋﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ- 1 ،ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﻧﻪﻗﻠﯩﻲ ھﯜﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯘﺭ -2 .ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺧﺎﺗﺎﻟﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭەﺩە» :ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ-185) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﺪە» :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ〉 :ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ
ﻛﻪﻝ〈 ﺩەﻳﻤﯩﺰ – ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ-40) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ( ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ )ﺍﷲ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ(-112) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮﺩە» :ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ(« )-29
ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺳﺎﯕﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ھﯧﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ! ﻛﯜﭼﯜڭ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ .ﻛﻪﻡ ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻳﻪﺗﺴﻪ ،ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﯦﻤﻪ!
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﯩﻦ! ﻛﺎﺷﻜﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
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ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ،ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ۋە
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪپ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻏﻪﺭﺏ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە
ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ »ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﻪﺗﻪ ﭘﺎﻻﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻏﻪﺯەﺑﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ» :ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺩﯦﻤﻪڭ! ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەڭ! ﺍﷲ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯔ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﻤﯘ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﭘﺎﻻﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯚﻱ ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯚﻱ ﭼﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ،
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩە ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ھﺎۋﺍﺭﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﺴﯩﭗ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﯜﭼﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻗﺘﯩﻜﯩﺪەﻙ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ» ،ﺋﻪﺗﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﺎﻝ ﺷﻪﺭﻕ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﺭﺏ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﭘﺎﻻﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺪە
ﻛﯚپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﯩﺪﯗ ،ھﺎۋﺍ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ھﺎۋﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﻪﺗﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺍﷲ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﻤﯘ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﻪ ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﻮﻟﭽﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ.
ﺋﻮﯕﭽﯩﻠﻼﺭﻣﯘ ﺋﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪە ﺳﻮﻟﭽﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻮﯕﭽﯩﻠﻼﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻚ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ،ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ۋە
ﺟﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﻻﺵ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﯜﺯﺋﯩﻲ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﺎﻻﺵ ،ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺑﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﻪﺗﯜﺭ
ۋە ﺋﯧﻠﯩﺸﺎﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﻪﺑﯩﻬ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻚ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯖﭽﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﺳﺎۋﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻤﯘ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺋﯚﺯ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﮔﯘﻧﺎھ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺷﯘﯕﺎ
ھﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪﺋﺎﺯﺍﺑﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﭼﻮﯕﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﯘ
ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻳﻮﻕ ،ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﻮﺭﯗھﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭھﯩﻴﻠﻪپ ﺍﷲ
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪﻡ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ،ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ ،ۋەﻳﺮﺍﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ھﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﺗﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋە
ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺑﯘﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍ
ۋە ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﺗﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭﻛﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ〉 :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ۋە ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺗﺎﻛﻰ )ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘپ(
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ) ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ
ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -148ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﺩﯨﻤﻪﻙ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﺑﻪھﯩﺮە
ﺳﺎﺋﯩﺒﻪ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻡ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ .ۋە ﺑﯘ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ «.ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋە
ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﺗﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ
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ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﻻﺵ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﺗﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺗﻮﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺗﻼﺭ ﺋﻪﺭۋﺍھﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺍﷲ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺷﯘﻛﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﺳﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻤﻪﻙ ،ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻧﺌﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻟﻪۋھﯘﻝ
ﻣﻪھﭙﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩﯨﺮﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻏﺎ ھﯜﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺳﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎﻡ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﻼﻥ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺴﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻳﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﻡ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻯ
ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺗﯜﺯﯛﻡ  -ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻡ ۋە ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺯﯗﻛﯘﻧﻼﺷﻘﺎﻥ )ﺭﻭھﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ( ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ! ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﯩﯔ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﭗ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
 40ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺰﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ »ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
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ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻢ ،ھﺎﻣﺎﻥ ﺍﷲ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﮕﻪ ۋە ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ«
ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﻪﻧﺪە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ(.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻡ ۋە ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﯗﻛﯘﻧﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪﺑﯘ
ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻠﻪھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺯﯗﻛﯘﻧﻼﺷﺘﻰ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﯔ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﭗ:
»ﺳﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ .ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ  40ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﻯ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺯﯗﻛﯘﻧﺪﺍ ﻳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ«.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺍﷲﺩﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯗ(.

ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ۋە ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ،ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ »ﮔﯜﯕﮕﯜﺭﺕ«
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻳﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪەﻙ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎھﺎﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻳﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪە )ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﻮﻧﯘﺵ(
ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﯨﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﺮﻯ ،ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ  -ﺗﯜﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ  -ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ۋە
ﻳﯩﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﺎﺕ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻪۋەﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ )ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ( ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە
ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ،
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ،ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺧﺎﺗﺎ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﻗﻪﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭ
)ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ( ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍ ۋە
ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻥ
ﺗﯜﺯﯛﻣﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺵ،
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ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ )ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ(
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻰ ۋە ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺗﯩﻨﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ،
ھﺎۋﺍﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ،ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ۋە
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ،
ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ،ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﺎﺷﺘﯘﯕﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ،ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ،ﻗﺎﺋﯩﺪە ﻳﻮﺳﯘﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺕ ،ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭ،
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ،ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ،ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ،ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﯚﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎ ﻣﻪﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ(ﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ )ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﺩەپ( ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﺎﻥ( ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﮕﻪ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ،
ﻳﺎﻛﻰ )ﻓﺎﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ( ﻛﯘﻓﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ -3 ،-2) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﺪﻯ.

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ۋە ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﺍﺳﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﺪە ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﻰ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
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ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﺪﯨﻜﻰ» :ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ )ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﻰ( ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ(
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﯩﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﺪﯗﺭ( .ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ)«.ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ -4ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -108ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯗﺭ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ(  «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺪە ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﻰ.
ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮ  -8ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» :ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ )ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ؟(
ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ )ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(«.
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯗ؟ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ؟ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ؟ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯚﻣﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺍﷲﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﯩﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ھﻮﻗﻮﻗﯩﻤﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺧﺎﺱ .ﺋﯚﺯﻯ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ
ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﭗ ۋە ھﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ھﻪﻣﻤﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﺎﻗﯟﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻳﯜﻟﻪﻧﺪﯗﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ .ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﺎﻧﺎھﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﯩﺘﺘﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻛﻪھﻔﺘﻪ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺍﷲ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ )ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ( ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻛﯩﻤﻨﯩﻜﻰ )ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺩﻭﺳﯩﺘﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ«.
ﺩﯦﺪﻯ-17) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻧﯧﺪﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ!!! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﭼﯜﺷﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺷﯘﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺏ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍﻣﺎﯕﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪ ﻣﺎﯕﻐﯘﺩەﻙ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋەﺕ ۋە ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە
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ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﻧﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺩﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯩﯖﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯩﺰﯨﻘﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻝ ﺗﯩﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺳﯩﻞ
ﻗﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﺪﯗﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﻪﻻ
ﻛﯚﺭﯛپ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﺰﯨﺸﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ) .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ۋە ھﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺘﯘﺭ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﺩﯗﺭ .ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ،ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗ ۋە » :ﺍﷲ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺩەپ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﻳﻮﻟﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯘﻣﺎﻱ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯚﻧﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭼﯩﺮﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻻپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﻮڭ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﮔﻪ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﻧﻰ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ،ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ،ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﻯ .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻗﻪﻟﯩﺒﻜﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯧﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮﺩە » :ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ )ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ؟(« ﺩﯦﺪﻯ.
) -8ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻣﺪﺍ» :ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ« ﺩﯦﺪﻯ -108) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺱ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯧﯖﯩﯟەﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
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ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺭﺩﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﺗﯚۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ.
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻕ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﺧﺮﻯ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ .ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻕ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﻰ» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ) «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﻰ -33ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﺎﺭە ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ۋە ﺟﯩﺪەﻝ ﻣﺎﺟﺮﺍﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ۋە ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﺸﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ،
ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ» :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﺎﺭە ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﺭە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪۋەﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺳﺎﺭﺍﯕﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ،ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎۋﺍﺑﻤﯘ ﻳﻮﻕ،
ﺟﺎﺯﺍﻣﯘ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼپ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ
ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯘﭘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﺪﯗ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺨﯘﻱ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻳﭽﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺧﯘﻱ ،ﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺵ ،ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﯜﺭە ﺷﻪﻣﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﺭﺍﺩﻗﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺭﻭھﻨﻰ )ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ-10) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﻔﺘﺎﺭﺩﯨﻜﻰ » :ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ-14 ،-13) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺧﯘﻱ ،ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ،ﭼﺎﺭﯨﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻧﺎھﻪﻗﻠﯩﻖ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -40ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -78ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» :ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ) ،ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە( ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﻪﻟﺌﻪﻟﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ(
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺴﻪ 〉ﺑﯘ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ〈 ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ -ﺯەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ 〉ﺑﯘ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ(〈 ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ)〉 ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ( ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗﺭ(〈 .ﺑﯘ ﻗﻪۋﻣﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭽﺒﯩﺮ
ﺳﯚﺯﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.؟ «
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە ﺷﯘ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﻧﯩﯔ -79ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ)» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ!( ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
)ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ )ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯚﺯەﯕﺪﯨﻨﺪﯗﺭ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ )ﭘﯜﺗﯜﻥ( ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ )ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ( ﺷﺎھﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺍﷲ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻨﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ،
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﻪﭘﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻣﯘ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺟﺎﺯﺍ
ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻪﺩﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ .ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪھﺴﺘﯩﻘﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،
ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
276

ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻰ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻏﻪﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﺎﻝ -
ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺪەﻙ
ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺰﺍﺟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ
ﭘﯘﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻤﯘ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯘﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (1ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﭽﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ
ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ.
 (2ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺰﺯەﺕ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺪەﻙ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺍﷲﻏﺎ ،ﺭەﺳﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺍﷲ
ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﯦﻴﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﺷﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯩﺘﺮﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﻼﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﺪﯗ) .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯨﻴﻠﯩﺪﯗ( ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﻘﻨﻰ،
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺍﷲ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﺪﻯ ،ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺯﺍ ۋە
ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﻧﯩﯔ -79ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە)» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ!( ﺳﺎﯕﺎ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ )ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
)ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯚﺯەﯕﺪﯨﻨﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺑﺎﻻ  -ﭼﺎﻗﺎ ،ﺑﺎﻍ ،ﺋﯚﻱ ۋە ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺟﺎﻱ ،ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ،
ھﯚﺭﻟﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﯗ) .ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ،
ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻻ  -ﭼﺎﻗﺎ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎپ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎپ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
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ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﻯ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -35ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﻪﺟﺮﯨﺪە» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﺪﻯ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ
ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ〉 :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ〈 ﺩەﻳﺪﯗ «.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ )ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ( ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ھﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻤﯘ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ  -78ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺑﯘ
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ)〉 ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ( ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗﺭ( .«〈.ﺑﯘ ﻗﻪۋﻣﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.؟« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯧﺸﻰ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪپ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﺩەﻙ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼپ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘ
ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﻰ .ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!!!
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ( ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
)ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﮕﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ  -42 ،-41ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﺎﺯﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﺩەﺭﺩە ﻣﯘﻗﻪﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ،
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﭘﺎﻻﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺍﷲ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻪﺭﮔﻪﭼﻜﻪ،
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﭼﻜﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻰ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﯩﻐﺎ
ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﻟﻤﻪﻱ،
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ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯙﯕﮕﯩﻠﯩﺸﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﻣﻪﺭﺩە» :ﺍﷲ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﯜﻛﺮﯛﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ-7) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ۋە
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻳﺎ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻟﻼپ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻻپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺭەﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻓﺎﺗﯩﺮﺩﺍ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ( ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺴﻪﻥ «.ﺩﯦﺪﻯ.
)-43ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺧﺎﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﺗﺎ.
 (1ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ۋە ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚپ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ .ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﺏ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﯩﻲ،
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
 (2ﺑﯘﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ھﻪﺭ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺷﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺧﺎﻻپ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ ﺷﯘﻧﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﯩﻘﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ ﺷﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮﺩە» :ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﻳﻮﻕ( «.ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﭼﯘﻗﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ،ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭ ﺩەﭘﺘﯩﺮﯨﮕﻪ» :ﭘﺎﻻﻥ ﺋﯩﺶ ﭘﺎﻻﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪۋەﺱ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ
279

ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ،ﺋﯚﺯ
ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺷﻘﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺍﷲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ
ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﺎﻟﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ »ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﺵ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﺩﺍ» :ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ -ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺳﻮﺋﺎﻝ -ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -23) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﺘﯩﻦ »ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ
ﻳﻮﻕ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ،ﺳﺎۋﺍﺑﻘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﯩﻤﯘ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯚﺯ ھﻪﺭﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ،ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﯘﺭ ،ﺗﯜپ ﻏﺎﻳﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ
-136ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» :ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲﻏﺎ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻏﺎ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ،ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ،
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ ،ﺳﻪۋەﺑﺪﯗﺭ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ھﯧﭽﻜﯩﻤﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﯧﯖﯩﺶ ،ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
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 .1ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺗﺎﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ  -1ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ:
»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ
ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ.
 .2ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ،ﺳﺎۋﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ »ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ!
ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺑﺎﻻ -ﭼﺎﻗﺎﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺷﻼﺭ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪھﺮﯨﻢ -6ﺋﺎﻳﻪﺕ( ھﻪﻡ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ،
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﻪ ﺋﯘﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚﻧﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﻰ -50ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ.
 .3ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻡ
ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ،
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻏﻪﺯەﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭ ،ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ،
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ ۋە ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ.
 .4ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼپ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ھﻪﻡ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ.
 .5ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ
ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺍﷲ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
 .6ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ھﻪﺳﺮەﺕ
ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ )ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﻧﺴﻪپ( ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﭼﺎﺕ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺧﯘﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭼﯩﺪﺍپ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﯕﻠﻰ
ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﺳﺘﻪ ۋە ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﻟﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﻪ ﺋﺎﻻﻗﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯟەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ھﻪﻡ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺍﷲ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻨﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯧﭽﯩﺶ ۋە ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻗﺎﺯﺍ ۋە ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ
ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﻛﯚﺭﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ھﻪﺳﺮەﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻣﯩﻞ ۋە ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ھﻪﻡ ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺭﻭھﯩﻲ ،ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﺵ ،ﺗﯩﻨﭻ  -ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺷﻪﻣﺴﯩﺪە» :ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
)ﻛﯘﻓﺮﻯ ۋە ﭘﯩﺴﻘﻰ -ﻓﯘﺟﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-10 ،-9) .
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎﺩﺍ» :ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ،ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ(
ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ۋە ﺷﯧﻬﯩﺘﻼﺭ( ،ﺷﯧﻬﯩﺘﻼﺭ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﻪﻣﺮﺍھﻼﺭ«.
ﺩﯦﺪﻯ -69) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﺋﻪﺗﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
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