 ‐ 237764ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻗﺎﻳﺴ؟ ﮬدﯨﺴﺘ»:ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜزۈﻟﯩﺪۇ ﭘﻗت ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ« دﯦن ،ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﻗت ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼر ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ
ﻳﺎﻛ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣن دوﻛﺘﯘرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﺎﯕﺎ
ﭘﯩﺰﯨﺎ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﻧﻮﻣﯩﻴ ،ﻣﺎﺗﯩﻤﺎﺗﯩﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﻠﯩﻤﻠردﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜﮔﻧن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳزﻟپ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮر ﺑت ﺋﯧﭽﯩﺸﻨ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻣﻛﺘپ ۋە ﺋﺎﻟ ﻣﻛﺘپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﻗﺴﯩﺰ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻛﺘپ دەرﯨﺴﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋزﻟﺷﺘﯜرﯨﺸ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺳﺘﯘرﻧﻮﻣﯩﻴ ﺋﯩﻠﻤ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭘﻗت
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ ،ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮەرﻣﯘ؟ .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.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜزۈﻟﯩﺪۇ ﭘﻗت ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ :ﻣﻧﭙﺋﺗ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳدﯨﻘ ،ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋۋﻻدﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ۋە ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ« .دﯦن ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠر ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ
ﻳﺎﻛ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺳﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ﮬﯜﻧر‐ﻛﺳﯩﭙﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯜﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯜﮔﻧن
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯜﮔﺗن ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ ۋە ﺋﺟﯩﺮ‐
ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ"" .ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯧﺸﯩ ﺋﻮﭼﯘق" ﭘﯩﺮاﮔﺮاﻣﯩﺴ-16 ﺳﺎن -117ﺑت.
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ﺳﯩﺰ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻮر ﺑت ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺋﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﺷﻛﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯘﻣﻤﺗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤت ﺋﯧﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﮬﺎﺟﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘرﯨﺰ ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دەرﺳﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت رﯨﻐﺒﯩﺘﯩﯩﺰ
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﺴﺎ ،ۋە ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺳﯩﺰﮔ ﻛپ ﺋﺟﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :ﻓَﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺧَﻴﺮا ﻳﺮه وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺷَﺮا ﻳﺮه﴾
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻛﯩﻤ زەررﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ .ﻛﯩﻤ زەررﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ] «.ﺳﯜرە زەﻟﺰەﻟ -8-7 ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺮ ﻣﻣﯩﻨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑرﺳ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﺗﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑرﺳ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻣﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﻳﯩﭙﯩﻨ ﻳﺎﭘﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﻳﺎﭘﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﭙﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﻳﺎﭘﯩﺪۇ،
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا
ﻣﺎﯕﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﻧﻨﺗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2699 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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