 ‐ 10547ﻗﺑﺮە ﺋﺎزاﺑ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠﯩﺮى راﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺑدەن ۋە روﮬﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻏﻟﯩﺘ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎر  .ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﺪەم – ﺋﺎدەم ﺋﻟﺴ ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺳﯩﺪى ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﮬدﯨﻴﺴ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا  ،ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺋﺎزاپ ﺑﺎر  ،ﺑﯘ ﺟﺳد ﻳﻧﯩﻼ ﮬﺎﻳﺎت دﯨﻧﻨ ﺋﯘﻗﺘﯘراﻣﺪۇ ؟ ۋە
ﺷﯘﻧﯩﺪەك  ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺷﮬﯩﻴﺪﻟرﻧﯩﯔ ﺋﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻛﻟن  .ۋە ﻳﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺋﺑﯘ ﺟﮬﯩﻞ ،
ﺋﯘﻣﻳﻴ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺳﯩﺘﯩﻨ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻣرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ  " :ﺋﻟﯜﻛﻠر ﺳزۈﯕﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ ؟"
دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا  ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘراﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔﻧﻠﯩ ﻗﻳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .
ﮬرﻣت ﺑﯩﻠن ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺟﺎۋاپ ﺑرﺳﯕﻼر .

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
 -1ﺳﯘﺋﺎﻟﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ – ﮬﻗﯩﻴﻘت ۋە راﺳﺖ  .ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺑﯩﺮاق ﺳن ﻗﺑﺮﯨﻠردﯨﯩﻠرﮔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺴن  ] .ﻓﺎﺗﯩﺮ ) ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ[ 22 : ( 
ﺷﯘﯕﺎ ﺟزﻣﻧ ، ﺳن ﺋﻟﯜﻛﻠرﮔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺴن  ] .رۇم [ 52 :
 -2ﺋﮬﻠﯘ ﺳﯜﻧﻨت ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺋﺎزاپ ۋە ﻗﻴﻨﺎش ﺑﺎر ﮬﻣﺪە ﺑرزەﺧﺘ ) ﺋﻟﯜم ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻴﺎﻣت
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣزﮔﯩﻞ( ﻳﺎﺷﺎش ﺑﺎر ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﻟﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻧﯩﺌﯧﻤت ۋە راﮬت ﺑﺎر  .ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ: 
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻓﯩﺮﺋۋﯨﻦ ﺧﻟﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  » :ﻇﺬﻻر ﻇﺔﺗﻌﻀﻌﻨﻊ‐ ﻇﺎﺧﺸﻌﻤﻊ ﻇﻮﺗﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﻋﻠﻌﻨﻌﺺ ﺗﺬرﻋﺪذ ،ﻗﻌﻴﺎﻣﺔت
ﻗﺎﻳﻌﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﻨﺪة :ﻇﻊ ﺻﻌﺮﻇﺔؤن ﺟﺎﻣﺎﻇﺔﺳﻊ! ﻇﺎزاﺑﻨﻌﺚ ﻇﺔث ﻗﺎﺗﺘﻌﻘﻌﻐﺎ )دوزاخ ﻇﻮﺗﻌﻐﺎ( ﻛﻌﺮﻋﺜﻼر! « ] ﻏﺎﻓﯩﺮ)
ﻛﭼﯜرﮔﯜﭼ[ 46 : (
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﻳردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،ﭘﯩﺮﺋۋﯨﻦ ﺧﻟﻘ ﮔرﭼ ﺋﻟﯜك ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﺋﺗﺘﯩن ۋە ﻛﭼﺘ ﺋﺎزاﭘﻘﺎ ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺑﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎزاﭘﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜردى .
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻛﺳﯩﻴﺮ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺑﯘ ﺋﺎﻳت ﺋﮬﻠﯘ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﻠردﯨ ﺑرزەخ ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺳﺎس  .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﺋﻮت،
ﺋﺗﺘﯩن ۋە ﻛﭼﺘ ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ .
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] ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻛﺳﯩﻴﺮ ﺗﭘﺴﯩﺮى [ 82 4 ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﺎﺋﯩﺸﻧﯩﯔ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ  ،ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺑﺮە ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤن .
دەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩ ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤن  .ﮬﺎﻳﺎت ۋە ﺋﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤن  .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ،
ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﻗرﯨﺰﮔ ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤن  ] .ﺋﯘﻧ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (798 ) ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ )  (589ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [.
ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺴﺘﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﺎ  :ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗرە ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ
ﺗﯩﻟﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺑﯘ ﻗﺑﺮە ﺋﺎزاﺑﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى  .ﻣﯘﺋﯧﺘزﯨﻠ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣزﮬﭘﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻖ
اﮬﯩﭽﯩﻢ ﻗﺑﺮە ﺋﺎزاﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺷﻤﯩﺪى  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋرزﯨﻤﻳﺪۇ .
 -3ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑدرى ﺟﯩ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺳدﻟﯩﺮﯨﻨ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﮬدﯨﻴﺴ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﮬﯟال دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺪۇ  .ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ) 
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯘﻻرﻧ رەﺳﯟا ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﭘﺳﻠﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈپ ﺑرﮔن :
ﺋﺎ  :ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﻣردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑدرى ﺋﺎزﮔﯩﻠ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺗﯘردى  ،ۋە  :ﺳﯩﻠر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼرﻧﯩﯔ ۋەدﯨﺴﯩﻨﯩﯔ راﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﻼرﻣﯘ ؟ دﯨﺪى  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ  :ﺋﯘﻻر ﮬﺎزﯨﺮ ﻣﯩﻨﯩﯔ
دەۋاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ  .دﯨﺪى .
] ﺋﯘﻧ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (3980 ) ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (932ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [.
ب  :ﺋﺑﯘ ﺗﻟﮭدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘﻣر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ، ﺳن ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺟﯩﻨ ﻳﻮق ﺟﺳﺗﻠرﮔ ﮔپ
ﻗﯩﻠﯩﺴن ؟ " ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى :ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن زات ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ،ﺳﯩﻠر ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤ دەۋاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﻨ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻠر  .ﻗﺗﺎدە ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى " :
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈردى  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻳﯩﭙﻠش  ،ﭘس ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ۋە ﻧﯘﻣﯘس ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش
ﻳﯜزﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼﺗﺘ" . 
] ﺋﯘﻧ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (3976 ) ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (2875ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [
ﻓﺗﮭﯘل ﺑﺎرﯨ 304 7 ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﺑﯘ ﻳردﯨ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﺎ  :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎزﮔﺎل ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﺳزﯨﻨ ﺋﯘﻻرﻧ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە رەﺳﯟا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﯕﻼﺗﺘ . ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺴﻨ ﺋﻟﯜك ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ
دﯨﻴﯩﺸ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎزﮔﺎل ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎس  .ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻨ
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﺳﻨﺎ ﻗﯩﻠﺪى  ،ﻟﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻖ  ،ﺗﻮﻏﺮا ﭘﺎﻛﯩﺘ ﻳﯩﺘرﺳﯩﺰ ﻗﺎراش .
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 -4ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا  ،ﻗﺑﺮە ﺋﺎزاﺑ روھ ۋە ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﻘدەﻣﻠﯩﺮى ) ﺳﻟﻓﻠر( ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎزاپ ﻳﺎﻛ راﮬت ﺋﻟﯜﻛﻨﯩﯔ روﮬ ۋە ﺑدﯨﻨﯩ ﻳﯜز
ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە روھ ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ۋە ﺑزى‐ﺑزﯨﺪە ﺋﯘ ﺑدەن
ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻧﯩﺌﯧﻤت ﻳﺎﻛ ﺋﺎزاپ ﮬم ﺑدەﻧ ﮬم روﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  " .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﮔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .
] ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرات ﺋل ﻓﯩﻘﮭﯩﻴﻴ‐ 94، ب[
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺳﻮراﻟﺪى  ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ :
" ﺋﮬﻞ ﺳﯜﻧﻨت ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﭘﯩﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﺎزاپ ۋە ﻧﯩﺌﻤت روھ ۋە ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
روھ ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎزاﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﺑدەن روﮬﻘﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﺪا  ،ﻧﯩﺌﯧﻤت ﻳﺎﻛ ﺋﺎزاپ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ روﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﻘدەﻣﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙ: 
ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﻟﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎزاﭘﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬ ۋە ﺑدﯨﻨﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .روھ
ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘ ﺋﺎزاﭘﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  .ۋە ﺑزﯨﺪە ﺋﯘ ﺑدەﻧ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠن ﺋﺎزاپ ﻳﺎﻛ راﮬت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا  ،روﮬﻼر ﺑدەﻧﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻟﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻻر دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯩﺪۇ  .ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ،
ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻗﺎرﯨﺸ. 
] روھ _ 52 ،51ب [
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﻧ ﺋﯘﻳﻘﯘدﯨ ﭼﯜﺷ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎدەم ﻣﯩﯩﭗ  ،ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ۋە
ﻣﯘﺷﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﺗﯘرۇپ  ،ﺋﯘﻳﻘﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ  ،ﻳﺎﻛ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑرزەخ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا
ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺋﻗﯩﻠ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﭘرﯨﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎت .
ﻧۋەۋﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﮔر  " :ﺑﯩﺰ ﺋﻟﯜﻛﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺪﯨ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﻛرﯨﻤﯩﺰ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﯘزﯨﻠﯩﺪۇ ،
ۋەﺗﻣﯜر ﺑﺎزﻏﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘرﯨﻠﯩﺪۇ  .ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ، ﺋﯘﻧﯩﺪا ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺰ ﻳﻮق .؟ ﺟﺎۋاپ ﺷﯘﻛ ، ﺑﯘ ﻣﯘﻣﯩﻨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،
ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰدا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﮬﯟاﻟﻼر ﺑﺎر  ،ﻳﻧ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯘﭼ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﮬﯩﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﻤﯩﺰ  .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻐﺎق ﺋﺎدەم ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﯜﭘﻳﻠ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ

5/3

ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬﯩﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ  ،ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ )
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﺗﺘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ۋەﮬﯩﻴﻨ ﺳزﻟﻳﯩﺘﺘ ، ﻗﯧﺸﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯘﻧ
ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﯩﺘﺘ . ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺖ .
] ﺷرﮬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ [ 17201 ،
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘﻳﻘﯩﺴﯩﺪا ﻟززەت ۋە ﺋﻟم ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ روھ ۋە ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﻣﻟﯘم
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﺋﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﻨ ﭼﯜﺷﻳﺪۇ ۋە ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻘﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯜﺷﻳﺪۇ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻣ ﺑﺎر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻣۋﺟﯘت  .ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘ ﺋزى ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
 ،ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﯩﻠر ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﺌﯧﻤت ۋە ﺋﺎزاﺑﻨ ﺑدﯨﻨ ۋە روﮬ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﺗﺘﺎ ﺋﻟم ﻳﺎﻛ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ۋاﻗﯩﺮاپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎ  ،ﺋﻮﻳﻐﺎق ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺮﻏﯩﻨﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ  .ﺋﯘ ﻗﯘرﺋﺎن  ،ﻳﺎﻛ زﯨﺮى  ،ﻳﺎﻛ ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﻠن ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،
ﺋﻮﻳﻐﺎق ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ  ،ﮔرﭼ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛزى ﻳﯘﻣﯘق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  .ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳز ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺴﯩ ﻗﺑﺮﯨ ﻛﻣﯜﻟن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر  :ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﯟﯨﺸﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ  ، .ﺳﯩﻠر ﺳزۈﻣﻨ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻠر دﯨن ﺗﯘرﺳﺎ ؟
ﻳﯜرەك ﻗﺑﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺧﻧﺪەك ﻛﯜﻧ ﺋﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰى
ﻗﺎزا ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﺪە  : ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯜرەﻛﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﺑﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪۇرﺳﯘن  .دﯨن  ،ﮬﻣﺪە ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﯘ
ﺋﯩﯩﺴ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن  :ﻗﺑﺮﯨﻠردﯨ ﻧرﺳﯩﻠر ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا  .ﻳﯜرەﻛﻠردﯨ ﻧرﺳﯩﻠر ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا  .ﺑﯘ ﭘﻗت ﻳﯜز
ﺑرﮔﯜﺳ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﻻس .
ﺑﯩﺰ ﺋﻟﯜك ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزاپ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺌﯧﻤت ،ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯘﭼ ﭼﯜش ﻛرﮔﻧﺪە ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ دﯨﻴﻟﻤﻳﻤﯩﺰ .
ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎزاپ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺌﯧﻤت ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق ۋە ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﺗن ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻧﯩﺌﯧﻤت ۋە ﮬﻗﯩﻘﯩ ﺋﺎزاپ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ
ﻣﯩﺴﺎل ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻨﻠﯩﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ " : ﺋﻟﯜك ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﺪە ﮬرﻛت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺗﻮﭘﺎ
ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮔﭘﻠرﻧ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧ ﺑﯘ
ﻳردە ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷ ﺑك ﺋﯘزۇن ﮔپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن ".
] ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ[ 276 ،4275 ، 
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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