 ‐ 21677ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻘﻨ داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﭼﺎرﯨﺴ ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻧﭘﺴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑك ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﭽ ﺑﯧﺴﯩﻢ ۋە ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﭘﯩﺴﺨﯩﺎ دوﺧﺘﯘرﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﮔر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮۋﯨﺴﯩﻨ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨ ﻳﺗن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎرﯨﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن داۋاﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ زﯨﻴﺎدە ۋە ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﻣﻳﻠ ﺋﯧﭽ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن روﮬ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻر دەﺳﻠﭘﺘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﺟﯩﻨ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻠردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن رۇﻗﯩﻴ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﮬﺳل ۋە ﺋﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﺎددﯨﻼر ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠردە ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻛﯩﺲ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرۈﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼردﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔن
ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا ،ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟ دۇچ ﻛﻟن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ دورﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك روﮬ ﺋﯩﻼج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ،دۇﺋﺎ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨ ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻖ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ۋە ﻛﯕﻠ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺗﺳﯩﺮى ﻧﭘﺴﯩﺪﯨ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯧﺴﻟرﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
روﮬ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دوﺧﺘﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرﯨﻤﯩﺰ .دوﺧﺘﯘر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﺴﻟﯩﻤﯘ ﺑك ﻛﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذَﻛﺮٍ او اﻧﺜَ وﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤﻴِﻴﻨﱠﻪ ﺣﻴﺎةً ﻃَﻴِﺒﺔً ۖ وﻟَﻨَﺠﺰِﻳﻨﱠﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑِﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋر ـ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﻣﯩﻨﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﺋﻟﯟەﺗﺘ) دۇﻧﻴﺎدا ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﮬﺎﻻل رﯨﺰﯨﻖ
ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﻮﺑﺪان ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺳﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
]ﺳﯜرە ﻧﮬﻞ -97ﺋﺎﻳت[.
ﺳﯘﮬﻳﺐ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸ ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻻرﻟﯩﻖ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺧﻳﺮﯨﻠﯩﺘﯘر ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﻟﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺧﻳﺮﯨﻠﯩﺘﯘر .ﺋﮔر ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺧﻳﺮﯨﻠﯩﺘﯘر .ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘش ﭘﻗت ﻣﻣﯩﻦ
ﻛﯩﺸﯩﯩﻼ ﻧﺳﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2999 ﮬدﯨﺲ[.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻏﯧﻤ دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻐﺎ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺋﺎراﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﻳﯜرﯨ ۋە ﺋﻗﻠﯩ ﻳﺗﻤﺳﻠﯩ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠ ۋە ﺋﺎراﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻘ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻏﯩﻤ
ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺑﯩﮭﺎﺟﺗﻠﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺟﯘﻏﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻏﯩﻤ دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯩﻘﯩﺮﻟﯩﻘﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺟﯘﻏﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ ،دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﭘﻗت ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻳﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2389 ﮬدﯨﺲ.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ  – 6510ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘزﻏﺎن ۋە ﻛچ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩ ﺋﻧﺪﯨﺸﯩﺴ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﻛﺗﯜرﯨﺪۇ ،ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺳﻳﯜﺳﯩ ﮬﺎزﯨﺮﻻﻳﺪۇ ،ﺗﯩﻠﯩﻨ زﯨﯩﺮﻏﺎ ۋە ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘزﻏﺎن ۋە ﻛچ
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ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩ ﺋﻧﺪﯨﺸﯩﺴ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨ
ﻣﺳﺌﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋز ﻧﭘﺴﯩ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪۇ ،ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺋز ﺳﻳﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳﯩ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
زﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺧﯘددى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەﮬﺸ ﮬﺎﻳﯟاﻧﺪەك ﮬﯧﺮﯨﭗ‐ﭼﺎرﭼﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺋرﯨن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﺧﻠﯘﻗﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈش ۋە ﻣﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻋﻦ ذِﻛﺮِ اﻟﺮﺣﻤـٰﻦ
ﻧُﻘَﻴِﺾ ﻟَﻪ ﺷَﻴﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻬﻮ ﻟَﻪ ﻗَﺮِﻳﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻛﯩﻤ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ )ﻳﻧ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ( ﻳﯜز ﺋرۈﻳﺪﯨن ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨ ﮬﻛﯜﻣﺮان ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ )ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯘﻧ ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ( ،ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻣﯩﺸ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە
زۇﺧﺮۇپ -36ﺋﺎﻳت[" .ﺋﻟﻔۋاﺋﯩﺪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر ‐ 159ﺑت.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﻣﻣﯩﻦ روﮬ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘﻧ داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽ ﺗﯧﺒﺎﺑﺗﺘ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟرﻧ ﻳﯧ زاﻣﺎن دورﯨﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن داۋاﻻﻳﺪﯨن؟ دەپ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬ ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﻟﯜﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﻏم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺗن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ
ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش ،روﮬ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺑدەﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى ﮬﯧﺴﺴ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨﯩﯔ دورﯨﺴ
ﺷرﺋ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﻧ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﯧﺴﺴ دورﯨﻼر ﺑﯩﻠن داۋاﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
روﮬ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨ داۋاﻻﻳﺪﯨﻐﺎن رۇﻗﯩﻴ ﺷرﺋﯩﻠردﯨﻦ :ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬ ﮬدﯨﺴﺘ،
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻖ ﻳﺗﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪەڭ ،ﺑﻧﺪەﯕﻨﯩﯔ ۋە
دﯦﺪﯨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ،ﻛﯘﻛﯘﻻم ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪا ،ﻣﺎﯕﺎ ﮬﻛﻤﯩﯔ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﯜﭼ ،ﺋﺎداﻟﯩﺘﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ،ﺳن ﺋزۇﯕﻨ
ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺧﻟﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔن ﻳﺎﻛ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬﻮزۇرۇﯕﺪﯨ ﻏﻳﺒ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪە ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﻮراﻳﻤن ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﻗﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎرى ،ﻛﯕﻠﯜﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘرى ،ﺋﺎراﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻤﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﻏم‐
ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﻨ ﻛﺗﯜزﯨﯟەﺗﯜﭼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺷرﺋ داۋاﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﻨﺴﺎن :ﺳﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد ﻳﻮق ،ﺳن ﭘﺎﻛﺘﯘرﺳن ،ﻣن ﺋزۈﻣ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ دﯨﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ زﯨﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
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ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻦ :ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻤﻨﯩﯔ "ۋاﺑﯩﻠﯩﺲ ﺳﻳﻴﯩﺐ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى ،ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﻛﻟﯩﻤﯩﺘﺘﻳﻴﯩﺐ" ،ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ"ﺋﻟﺌزﻛﺎر" ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻤﻨﯩﯔ "زادﯨﻞ ﻣﯩﺌﺎد" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻟﯩﺮى ﺗۋﺳﻴ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ زەﺋﯩﭙﻠﺷﻧﺪە ،ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺋ دورﯨﻼرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺷرﺋ
دورﯨﺪﯨﻦ ﻛرە ﮬﯧﺴﺴ دورﯨﻼرﻏﺎ ﺑﻛﺮەك ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷرﺋ دورﯨﻼر ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ،
ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﮬﯧﺴﺴ دورﯨﻼردﯨﻦ ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋۋەﺗن ﻗﯘﺷﯘﻧﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋەﻗﻟﯩ
ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣﻠﯘق ،ﺋﯘﻻر ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﮬﻟﻠﯩﺴﯩ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ ،ﻣﮬﻟﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﭼﯜﺷن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﻣﯧﮭﻤﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻣﮬﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﻨ ﻳﯩﻼن ﭼﯧﻘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﻣﮬﻟﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴﯩ :ﻣﮬﻟﻠﯩﻤﯩﺰﮔ ﭼﯜﺷن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯧﻘﯩﻼر ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻر دەﻳﺪۇ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺋﯘﻻرﻏﺎ:
ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺰﮔ ﻣﺎﻧﭽ داﻧ ﻗﻮي ﺑرﺳﯕﻼر ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﯩﻼرﻏﺎ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر :ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ،
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯩﻼن ﭼﯧﻘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﭘﻗت ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﺑﯩﻠﻧﻼ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ
ﻳﯩﻼن ﭼﯧﻘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻗﻟﺒﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ رۇﻗﯩﻴ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﻠﺪﯨﯔ؟ دەﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
دەۋرﯨﻤﯩﺰدە دﯨﻦ ،ﺋﯩﻤﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬﯧﺴﺴ ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﺑك ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دۇﭼﺎر
ﺑﻮﻟﺪى.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ﺳﯧﮭﺮﯨرﻟر ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ۋە ﺳزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠر دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻳﻮل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر
ﺋﯩ زﯨﺖ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﺪۇر :ﺑزﯨﻠر ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺮاﺋت ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﭙزﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﻳﻮل ﺗﯘﺗﯩﺪۇ""] .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-4ﺗﻮم -466-465ﺑت[ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ،ﺑﯩﺰﻧ ۋە ﺳﯩﺰﻧ
ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨ ،ﻗﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﻤﺎن ،ﮬﯩﺪاﻳت ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩ ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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