 ‐ 154183راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑزى دۆﻟﺗﻠردە ﺑﯘﻧ ﺧﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ دەپ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ ﺗﯘرۇم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ
ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا ﺑﯘ ﭘﻗت راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘش دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﭘﻗت ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﺳﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻣﻳﻠ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،زﯨﯩﺮ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﺪە :ﺷﺋﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻣﻟﯘم ﺋﺎدەت ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن
ﺋﺗﯜزۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻛﯧﭽﯩﻠرﮔ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪۇر.
ﭘﺗﯟا ،ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﺋﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ
ﻛﯧﭽﯩﺴ ،ﻣﯩﺌﺮاج ﻛﯧﭽﯩﺴ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯦﺘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﺪﺋت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
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ﻛﯩﻤ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ۋە ﮬدﯨﻴ ،ﺳﻮۋﻏﺎ‐ﺳﺎﻻﻣﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﮬﺗﺘﺎ ﭼﺎﻳﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﺟﺎﻣﺎﺋﺗ ﻧﯘﺗﯘق ﺳزﻟﺷﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻧ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-2 "ﺗﻮم -258-257ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑزى ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﺷﯘ ﺋﺎدەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺳﯜپ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪۇق ۋە ﺑزى
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠردە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺋﺎدەﺗﻠرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردۇق ،ﻣﺳﯩﻠن :روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﻗﺎﻟ
ۋە ﭘﯧﭽﯩﻨ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ،رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴ ۋە ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە دەﺳﺘﯘرﺧﺎﻧﻐﺎ ﮔش ،ﻣﯩﯟە ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐
ﺗﯜرۈﻣﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷرﯨﺌت ﺑﻟﯩﻠﯩن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩ ۋە
ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﺋﺎرا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻗﻼپ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ‐
ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﺗﯜۋاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد
ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻳﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﺌﻤﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﮬﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷرﯨﺌت ﺑﻟﯩﻠﯩن
داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩ ۋە ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﻛﯩﺸ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﮔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﺴﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :دﯨﻨﺪا
ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﭼﯜﻧ دﯨﻨﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋت
ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر.
رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﻣﯩﺌﺮاج ﻛﯩﭽﯩﺴ دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق دەپ ﺋﺎﺗﺎش ﺗﺎرﯨﺨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﺪۇر ،ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﮬر
ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪۇر ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪۇر ،ﮬﺗﺘﺎ ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﯩﺌﺮاج ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴ ﻳﯜز ﺑرﮔن
دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎدەت ﻳﺎﻛ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﻖ ﺷﯘﺋﺎرﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ دﯦﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺋﮔﺷن ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺳﮬﯩﮫ ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻞ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ ۋە
ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺑك ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟!.
ﮬﺗﺘﺎ ﺷﺋﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ۋە ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ ﺑزى ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺮام ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﺗﺎرﻗﺎﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە زﯨﯩﺮﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزﮔﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن".
]"ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-4ﺗﻮم -693ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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