 ‐ 107873ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑش ﻧﺎﻣﺎز ﻣﺳﺠﯩﺪﺗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎي ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﭘرز روزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬر ﮬﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻳﺸﻧﺒ
ۋە دۈﺷﻧﺒ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15 -14 -13ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﮬﻣﯩﺸ ﺋﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﻧﯧﻤ
دەﻳﺴﯩﺰ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬزرﯨﺘ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠردە ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺋڭ
ﭼﻮڭ ﻏﺎﻳﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﮬق دﯨﻨﻨ ،ﺋﺎداﻟﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨ ﺑرﭘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗن .ﺋﺎﻟﻼھ زﯦﻤﯩﻦ ﺋﮬﻠﯩ ﻧزەر ﺗﺎﺷﻼپ ﺷﯧﺮﯨﻚ ،ﺟﺎﮬﺎﻟت ۋە ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺧﻼق ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧ
ﺟﺎزاﻟﯩﺪى ،ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎب ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﺳﻨﺎ ﺋﯩﺪى.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻏﺎﻳﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ :ﻣن ﭘﻗت ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻼرﻧ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻢدﯦن ).ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ ،2/318 ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﮬﺳن دەپ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻐﺎن ﮬدﯨﺲ( ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩ:
ﭘﻗت دﯦن ﺳز ﭘﯜﺗﯜن ﺳﺎﻣﺎۋﯨ دﯨﻨﻼردا ﻛﻟن ﺋﻗﯩﺪە ۋە ﺷرﯨﺌﺗﻠردﯨﻦ ﻣﻗﺴت ﭘﻗت ﺷﯘ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨ ﺑرﭘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮﻻ ﻏﺎﻳﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻣﯘﺷﯩﻠﯩﺴ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﺧﻼﻗﻨ ﺑﯩﺮ ‐ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯘر.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﻮرۇﻧﻼش رەﺳﻤﯩﻴﺗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺋﺎدەت ﻳﺎﻛ ﻧﭘﺴ ۋە ﻗﻟﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﺳﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎﻳﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺷﻛﻠﯩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ،زاﻛﺎت ۋە ﮬﺟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭼﻮڭ
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻏﺎﻳﯩﺴ ﻧﭘﺴﻠرﻧ ﭘﺎﻛﻼش ،ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈش ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛپ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﻨ
ﻛرەﻟﻤﯩن .ﻣﺳﯩﻠن :ﻧﺎﻣﺎز ‐ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﺎز ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﺑﯩﮫ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ).ﺋﻧﺑﯘت
ﺳﯜرﯨﺴ -45 ﺋﺎﻳت(
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮەدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﺎرەﺳﯘﻟﻟﻼھ! ﭘﺎﻻﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،روزﯨﻨ ﻛپ
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ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺳدﯨﻘﯩﻨ ﻛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳزﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﺎزار ﺑﯧﺮﯨﺪۇ دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:ﺋﯘ دۇزاﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪۇدەپ ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋﯘ ﺋﺎدەم » ﻳﺎرەﺳﯘﻟﻟﻼھ! ﭘﺎﻻﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،روزﯨﻨ ﺋﺎز ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺳدﯨﻘﯩﻨ
ﺋﺎز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳزﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎزار ﺑرﻣﻳﺪۇ«دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘ ﺟﻧﻨﺗ
ﻛﯩﺮﯨﺪۇدﯦن).ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﻣﯘﺳﻨدى ،2/440ﻣﯘﻧﺰﯨﺮى ﺋﺗﺘرﻏﯩﺐ ۋەﺗﺘرﮬﯩﺐ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3/331ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺳﮬﯩﮫ
دﯦن ،ﺋﻟﺒﺎﻧﯩﻤﯘ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻼر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ  -190ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺳﮬﯩﮫ دﯦن(.
روزﯨﻨﯩﯔ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﺳۋەﺑﻤﯘ ﺷﯘدۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ روﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﻣﯧﯟﯨﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم روزﯨﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰدۇر .ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮەدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻧ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﻨ
ﺋﺎچ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯩﻖ ﺗﺎرﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮقدەپ ﻛرﺳﺗن) .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(1903 
زاﻛﺎﺗﻤﯘ ﻧﭘﺴﻨ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﺎﻛﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ زاﻛﺎت ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ) ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ -103 ﺋﺎﻳت(.
ﺑﺷﯩﻨﭽ ﭘرز ﮬﺟﻤﯘ ﺷﯘ ﻣﻗﺴت ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬج ﻣﻟﯘم ﺋﺎﻳﻼردۇر .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﺎدەم ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠش ،ﺟﯧﺪەل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق ) ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴ -197 ﺋﺎﻳت(.
ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪﯨ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺳزﻟﺷ داۋام ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺳزﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘزاپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ
ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣدارﯨﺞ ﺋﺳﺴﺎﻟﯩﯩﻴﻦ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -2ﺗﻮم  -307ﺑﯧﺘﯩﺪە دﯨﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﺘﯘر .ﺋﺧﻼﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰدﯨﻦ
ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﻛﯩﺸ دﯨﻨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﯩﺪۇدەپ ﻣﺧﺴﯘس ﺑﯩﺮ ﺑﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎن.
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴ ،ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﯧﺘرﻟﯩﺘﯘر .ﺑﯘ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﻧﻗدەر ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻗدەر زۆرۈرﻟﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘق
دەﻟﯩﻠﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﻧن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ۋە ﺧﻮﺷﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋزﯨﻴت ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻼر ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ رازى ﺋﻣﺳﺘﯘر .ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻏزەب ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻗﯧﻨ؟ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻟﻤﯩﺪى؟
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﮬﯧﺮﯨﺴﻠﯩﻘ ﻧق ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇﻏﯩﺪۇر .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻣﯘﺳﻨد
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -2ﺗﻮم  -447ﺑﯧﺘﯩﺪە ،ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮەدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﭘﺎﻻﻧ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯦﻧﻠﯩﺮى
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ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪۇدﯦن) .ﮬﻳﺴﻣﯩ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ راﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻤ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن .ﺷﯘﺋﻳﺐ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﺳﻧدﯨﻨﯩﯔ دۇرۇﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳزﻟﯩن.
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