 ‐ 10672ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﮭﭘﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ، ﮬﻣﺪە ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﻧﺎﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯨن
ﮬدﯨﻴﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ) ﻣﻧ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﭼرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﻼۋﯨﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن( ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻛﺗﯜرۈش ۋە
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﮬﺎراﻣﻤﯘ ؟ ﭼﯜﻧ ﻣن ﺑزى ﮬدﯨﻴﺴﻠردە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
 :ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﮬﻣﯩﺸ ﭘﺎك  ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  .دﯨﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﻴﺰ ﺑﯩﻦ ﺑﺎز دﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرۇﻟﯘپ  ،ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻛپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﺗﯘﺗﯘﺷ دۇرۇس ﺋﻣس  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗت ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ) ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن(  ،ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻓﺗﯩﯟاﺳ . ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﺑﯩﺮ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﮬدﯨﻴﺲ ﺋﻣﺮۇ ﺑﯩﻦ ﮬزﯨﻤﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻳﻣن ﺧﻟﻘﯩ : ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﭘﺎك ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﯘن  .دەپ ﺧت ﻳﺎزﻏﺎن  .ﺑﯘ ﺑﻟن
ﮬدﯨﻴﺲ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻨﺎدﻻر ﺑﺎر  .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘدﯨ ، ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﭘﻗت ﭼﻮڭ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻧﺎﭘﺎﻛﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻼ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﮬم ﻧﺎﭘﺎك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﺗﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘﻧ ۋاﺳﺘ ﺑﯩﻠن ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻳﺗﯩﺴ ، ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﻮراپ ﺗﯘﺗﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﮬﯩﭻ ۋەﻗﺳ ﻳﻮق
 .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧ ﻧﺎﭘﺎك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺗﯘﺗﺴﺎ  ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن  ،ﻳﯘﻗﯘردا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺳۋەﭘﻠر ﺗﯜﭘﻳﻠ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﯘﻧ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺋﮔر ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺗﯜزۈﺗﯜپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨ ﻳﺎﻛ
ﺋﮔﯜﺗﯜپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ ﺳﻮراپ ﻛﻟن ﻛﯩﺸ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﻟﯩﯩﻦ ﺟﯘﻧﯘپ ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻧﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺗﻮﺳﯘﻣﺎﻳﺪۇ  .ﺋﮬﻤد ﺑﻟن ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن ﺋﻟﯩﻴﺪﯨﻦ ) ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﮬﺎﺟﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا
 ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯘﻧﯘپ ﺋﻣس ﻛﯩﺸﯩﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺟﯘﻧﯘپ
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ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ .
ﺧﯘﻻﺳ : ﺟﯘﻧﯘپ ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻣﯘﺳﮭﭘﺘﯩﻦ) ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑ (ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳﺎدﻗﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن  ،ﺗﺎﻛ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﻐﯘﭼ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ .
ﺑﯩﺮاق ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﻐﺎن  ،ﺟﯘﻧﯘپ ﺋﻣس ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ  ،ﻟﯩﯩﻦ ﻣﯘﺳﮭﭘﻨ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ .
] ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺑﺎز ﻓﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى [ 10150 ،
ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘ ﮬدﯨﻴﺴﯩ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﮬﻣﺪە ﻣن ﺟﯘﻧﯘپ ﺋﯩﺪﯨﻢ  .ﺋﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨ ﺗﯘﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﯘﭼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ .
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣن ﻏﯩﭙﭙﯩﺪە ﻛﯩﺘﯩﭗ  ،ﻳﯘﻳﯘﻧﺪۇم  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣن ﺋﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﻟﺪﯨﻢ  .ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﮬي ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە  ،ﺳن
ﻗﻳردە ﺋﯩﺪﯨﯔ ؟ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﯩﻢ  .ﮬﻣﺪ ە ﺋﯘ  :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ ! ﮬي ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە  ،ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﻧﺎﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .دﯨﺪى ] .
ﺑﯘﺧﺎرﯨ )ﻏﯘﺳﻞ  ، ( 276ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ) ﮬﻳﯩﺰ  (556 ،ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [
ﻧۋەۋﯨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷرﮬﯩﻴﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﺎﻛ ﺋﻟﯜك ﺑﻮﻟﺴﯘن ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭼﻮڭ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨ ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﺎﻛﻠﯩﻘ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﺴﯘن  ،ﻳﺎﻛ ﮬﻳﯩﺰدار  ،ﻳﺎﻛ ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺑﻮﻟﺴﯘن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗرى  ،ﺷﻟﯩﻴ ۋە ﻳﯩﺸ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﺎك .
ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺸﯩﺪۇ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﺗﺘ
ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮔرﭼ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ .
ﭼﯜﻧ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘش ﭘﻗت ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺳﯜﭘت .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ

2/2

