 ‐ 947ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ‐ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﻮﺋﺎل :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ‐ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮام ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠش ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ﮬﺎرام
دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘمﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺷﯘﺋﺎرﻟﯩﺮى ۋە ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠش ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ﮬﺎرام
دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﮬﯧﻴﺘﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳزﻟر ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺳزﻧ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮔﻮﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﻛﺮﯦﺴﯩﺖ
ﺑﻟﯩﺴﯩ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺮﺳﺘﯩﻴﺎﻧﻨ ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮﯕﺮاق
ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽن ،ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرﮔن ،زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ
ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻠﯩﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼر ﻛﭘﯩﻨﭽ دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠردﯨﻦ ﺧۋﯨﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردە ﻛﭘﺮەك ﻳﯜزﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﻛﯩﻤﯩ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﻳﺎ ﻛ ﺑﯩﺪﺋﺗﭽ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻠﻳﺪﯨن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏزﯨﭙﯩ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ﻛﯩﻤﯩ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﻣﯘراﺳﯩﻢ ،ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺗﺑﺮﯨﻠﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋز ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺷﯘﺋﺎرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﻳﺎﻛ ﻗﻮﻟﻼپ ﻗﯘۋۋەﺗﻠپ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻠش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬم ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟﺗﺘﯘر،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺷﯜﻛﺮى ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﯜﻛﺮۈﯕﻼردﯨﻦ
رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯜﮔﯜن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼرﻧ ﭘﯜﺗﯜن ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼم
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دﯨﻨﯩﻨ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼر ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﺗﺑﺮﯨﻠش ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﮬﺎراﻣﺪۇر.
ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺰﻧ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻠﯩﺴ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑرﻣﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﻣس
ﮬم ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮاﻣﻤﯘ ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﯘرۇن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻟﻣ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﻤﯩ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻏﻳﺮى دﯨﻨﻨ ﺗﯩﻠﻳﺪﯨن ،ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﯨﺘﻘﯘﭼﯩﺪۇر .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﯘش ،ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﻮرۇﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش ﮔﯘﻧﺎھ
ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠﯩﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺮام ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧ دوراپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬر‐ﺧﯩﻞ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﻳﺎﻛ ﺋز ﺋﺎرا
ﺳﻮۋﻏﺎ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜرۈﻣﻠرﻧ ۋە ﮬرﺧﯩﻞ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤﯩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﺗ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟاﻟﯩﺪﯨن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﺗﺘﯩﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ).ﻳﻧ
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺷﯘ ﻗۋم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻏﯘزﯨﻠﯩﺪۇ(
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺟﮬﻧﻨﻣ ﻳﻮل ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺷﮭﯘر ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە :ﺑزى ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ)ﻳﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ(
ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺑﻮزەك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﺳﯩﻐﺎ ﭘﯘرﺳت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑرﮔﻧﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻛﯩﻤﯩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﭽﺎق ﺑﻮﻟﯘش ﻳﺎﻛ ﺧﯩﺰﻣﺗﺪاش ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻣﯩﻠﻠت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
دوﺳﺘﻠﯘﻗﻨ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ
ﺋﺳﺘﯜرۈپ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ دﯨﻨ ﺑﯩﻠن ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸ ﭘﯘرﺳت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ دﯨﻦ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋزى ﺋﯩ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻرﻧ دﯨﻨﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﺴﯘن ،دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻏﻟﺒ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن! .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر.
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