 ‐ 140222دەرس ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺰ ﻣﻛﺘﭘﺘ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ۋە دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻳﻧ ﺋﺎدەﺗﺘ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت
ﺑﯘرۇﻧﺮاق ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛپ ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻛﺘﭘﺘ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ﺷﮬردﯨ ﺧﯩﻠ ﻛپ ﻣﻛﺘﭘﻠردە ﻏﯘل‐ﻏﯘﻻ ﭘﻳﺪا
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑزى دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻛﺘﯩﭙﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﻟن ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ؟ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬﻧﭘﯩﻴ ،ﻣﺎﻟﯩﯩﻴ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ ﻣزﮬب ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻳﻧ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﻟﺌﯘم" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -223ﺑت" .ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ"-4ﺗﻮم-381-377ﺑﺗﻠر.
"ﭘﯩﻘﮭﯩ ﺋﯧﻨﺴﯩﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴ-27"ﺗﻮم.[198-197
ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻟﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻛﯟەئ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺳﺎﻳ ﭼﯜﺷن ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ ﻣﯧﯩﭗ ﺋﻳ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﺗﺘﯘق].ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ -860 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ.
]ﺑﯘﺧﺎرى -904ﮬدﯨﺲ[.
ﮬﻧﺒﻟ ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ،ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﮬدﯨﺲ ۋە ﺋﺳرﻟرﻧ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ.
ﺋﺑ ﺟﺋﭙر ﺋﻟﺒﺎﻗﯩﺮدﯨﻦ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
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ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻗﺎﻳﺴ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺟﯜﻣ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﮔﯩﻠرﻧ ﺋﻮﺗﻼﻗﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎراﺗﺘﯘق ،دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن.
]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-858 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺳﮬﻞ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺋﺪ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺟﯜﻣ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﻳپ ﺋﺎزراق ﺋﺎرام ﺋﺎﻻﺗﺘﯘق ،دەﻳﺪۇ .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-939 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ
-859ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷۋﻛﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻤﯘ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ دۇرۇس دﯦن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ :ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯩﻠن دەم ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘﺗﻳﺒ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧن ﺗﺎﻣﺎق ۋە ﺋﺎرام ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن.
ﺋﯩﺒﻨﯘل ﺋرەﺑﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﺎﭘﻤﯩﺪى ۋە ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﭗ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻧﻗﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎن"] ".ﻧﻳﻠﯘل ﺋۋﺗﺎر" -3ﺗﻮم -319ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺷﻳﺒ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﻟﻤﯘﺳﻧﻨﯩﭗ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ) (5140ﺑﯩﻼل ﺋل ﺋﺑﺳﯩﺪﯨﻦ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ :ﺋﻣﻤﺎر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩ ﺗرەپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﺪى دﯦن ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻤﯩﺪى دﯦن .ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ"ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺟﺎۋاﭘﻼر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -24
ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :زۆرۈرﯨﻴت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن
ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯩﺰ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩﺪە ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋت
ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘپ ﺧﯩﺰﻣﺗ ﺑﺎرﻣﯩﺴﺎق ،ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر
ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺟﯜﻣ
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ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋەﻟﻘ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﺋۋۋەﻟﻘ ۋاﻗﺘ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋەﻟﻘ ۋاﻗﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن
ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻳﻠ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﯘن ﻳﺎﻛ ﺑش ﻣﯩﻨﯘت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺳﻟﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻛﯟەئ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺳﺎﻳ ﭼﯜﺷن ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ ﻣﯧﯩﭗ ﺋﻳ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﺗﺘﯘق] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺑﻟك ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﭘﯧﺸﯩﻦ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﺪى.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﮬﻧﺒل ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋەﻟﻘ ۋاﻗﺘ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋەﻟﻘ ۋاﻗﺘﯩﺪۇر،
ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺖ دﯦن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر ،ﺋﯘﻻر ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺟﯜﻣ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى :ﺑﯩﺰ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﮔﯩﻠرﻧ ﺋﻮﺗﻼﻗﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎراﺗﺘﯘق] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺳﻟﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻛﯟەئ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺳﺎﻳ ﭼﯜﺷن ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ ﻣﯧﯩﭗ ﺋﻳ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﺗﺘﯘق].ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرﮔﻧﺪە :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﺠﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا
ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﺎز ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﺸ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﯟاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻣﯘ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺋﯜزۈر ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﺸ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘ-8 ﺗﻮم -217-216ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ
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ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن
ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺳﮬﯩﮫ دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺷﻤﯘ دۇرۇس
دەﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﺮاق ﺋﻮﻗﯘﺷﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ۋە ﻛﭘﻠﯩن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠرﮔ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ
ﺋﯜﻟﯜرۈپ ﻛﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺟﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﺷ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸ ۋە
ﺋزەﻟﺪۇر"] ".ﺑﯩﻦ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" -12ﺗﻮم -391ﺑت[.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑزى ﺋﯩﻤﺎم ‐ﺧﺎﺗﯩﭙﻼر ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺑﯘرۇﻧﺮاق ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺧﯘﺗﺒ
ﺳزﻟپ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻳﻧ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺧﯘﺗﺒ ﺑﺎﺷﻼش
ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘش
دۇرۇس ﺋﻣس دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت ﻳﺎﻛ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن
ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك .ﮬﺗﺘﺎ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺑﯩﺮەر
ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ.
ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﯜن
ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺋﺎز ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] ".ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" ).[(16/19
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت
ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋۋزەل ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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