 ‐ 124290ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋزان ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزدۈم ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻻۋاﺗﻘﺎﻧﺪا
ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﺪى ،ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋزاﻧﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯘق .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ،ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻤﺪا ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋزاﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﻤن
دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﻐﺎ
ﻗدەر ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈش ﻻزﯨﻢ .ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دەپ ﺋزاﻧﻨ ﺑﺎﺷﻼش ﺑﯩﻠن ﺗﯕﻼ
ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪا ﻳﻧ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﮔر ﺋﺎﻏﺰﯨﺪا ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ
دەرﮬﺎل ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ روزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯘﺗﯘۋەﺗﺴ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ روزﯨﺴ
ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻧ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻘﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دەرﮬﺎل
ﻗﻮﭘﯘپ ﻛﺗﺴ ،ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰﭼ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻻزﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ"] .ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ  -6ﺗﻮم -329ﺑت[.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪا ﻳﯧﻤك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﺴ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﻴﯜﺗﯩﯟەﺗﺴ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺎﺋﯩﺸ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﻼل ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻣﻛﺘﯘم ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳپ ﺋﯩﭽﯩﻼر] .ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ) .[ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ  -6ﺗﻮم -333ﺑت(.
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ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺋﮔر ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﮬﻟﻠﯩﺪﯨ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ
دەﺳﻠﭘ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯦن ﺳزﻧ ﺋﺎﯕﻼش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ دەرﮬﺎل ﺗﯘرۇپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ
ﻣﮬﻟﻠﯩﺪﯨ ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋزان
ﺋﻮﻗﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻟﻤي ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ
دۇرۇس ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﻓَﺎنَ ﺑﺎﺷﺮوﻫﻦ واﺑﺘَﻐُﻮا ﻣﺎ ﻛﺘَﺐ اﻟﻠﱠـﻪ ﻟَﻢ ۚوﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا
ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﻣﺪى ﺋﯘﻻرﻏﺎ )ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ( ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ) ﻳﻧ ﭘرزەﻧﺘﻨ (ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺗﺎﻛ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎق ﻳﯩﭙ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ( ﻗدەر ﻳﯕﻼر ،ﺋﯩﭽﯩﻼر ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -187ﺋﺎﻳت[.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ
ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﯘپ  15ﻣﯩﻨﯘﺗﻘﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘﻗﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش ۋە ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق
ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘش ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘﻗﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش ۋە ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻟﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﺋﺳﻠ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﻛﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزاﻧﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻣﺎن روزﯨﻨ ﺳﯘﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋزاﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﻳﯧﻤﻛﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﯩﺴﻼم
ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى  -2ﺗﻮم -240ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎش ﺋزان ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ دەپ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﮔﯜﻧﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋﮔﻧﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗۋﺑ‐ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ.
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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