 ‐ 378ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ ﻋﺮﺑ ﻧﻤداﻧﺪ
ﺳﻮال

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻟﻪ ﯾ اﺳﺖ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ وارد اﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﻮم و ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻋﺮﺑ ﻧﻤداﻧﻢ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺧﻮدم را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﺮرﺳ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﻣﻦ ﺷﺪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴ ﻧﺸﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺼﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم را دارد و درﺑﺎرۀ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﻼم آوردن
ﻣﭘﺮﺳﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺳﻬﻞ ﮐﻪ ﯾ ﯾ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اوﻻ :ﻫﻤﮥ ﮐﺎری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ﺧﻮد
ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻆ ﻋﺮﺑ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻧﻠﯿﺴ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻧﻮﯾﺴﻢ .ﭘﺲ از ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿ را ﮐﻪ در وﻗﺖ آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ادا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ ﭼﻮﻧ ادای ﻧﻤﺎز را ﻧﻤداﻧﯿﺪ روش آن را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎز را ﻣداﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از
ﯾ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﯾﺮی اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﻮﯾﯿﺪ و در اﺛﻨﺎی اﯾﺴﺘﺎدن و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ و اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ وﻻ اﻟﻪ
اﻻ اﻟﻪ و اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺳﻼم ﺑﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ و آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻣﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﻣﻮرﺧﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل ﻧﺎم ﯾ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪ و اﺳﻼم و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮردی را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤ ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮآﯾﺪ از ﺷﻤﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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