 ‐ 34784ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮن ﺋﯩ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨت ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﺎر؟ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺗﻛﺒﯩﺮﻧ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺳﻠ ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﻳﻠ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﻳﻠ ﺋﯘﻧ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رەﺳﯘﻟ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە ﮬﺟﭙﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻮرﻧ ﻳﻮق ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺑﯩﺮﻧﭽ
رەﻛﺌﺗﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﺘ ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ
رەﻛﺌﺗﺘ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪۇر.
ﺑﯩﺰ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺳﻮرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەت ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرى ۋە ﻛﻳﭙﯩﻴﺎﺗ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى ۋە ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺗرك ﻗﯩﻠﺪى دەپ ﺳﻮرﯨﺸﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﻣﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﺸ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ۋە
ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﯩﺪﻟرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺋﯩﺶ‐
ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺋزى ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :انﱠ رﺑﻚَ ﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﮬﻣﻤﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺋﻧﺌﺎم -83ﺋﺎﻳت[.

2/1

ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳزﻟرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻟﱠﻘَﺪْ ﻛﺎنَ ﻟَﻢ ﻓ رﺳﻮلِ اﻟﻠﱠـﻪ اﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
ﺳﯩﻠرﮔ‐ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛپ ﻳﺎد ﺋﺗﻧﻠرﮔ ‐رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯜﻟﯩﺪۇر.
]ﺳﯜرە ﺋﮬﺰاپ -21ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﻧﯘﻣﻨ ﻛرﮔﻧﺪەك ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻣن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-378 .ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
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