 ‐ 49030ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ۋە ﺗﯜرﻟﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل

ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﻧﯩﻤ ؟ ۋە ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﭽﯘ ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨ ﻣﻧﯩﺴ ) : وﺣﺪ  ،ﻳﻮﺣﺪ ( ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﮬرﻛﺗﻨﺎم ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻨ ﻣﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
 ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ زاﺗ ﻳﺎﻛ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮى ﻳﻮق  ،ۋە ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘز دەپ
ﺳﯜﭘﺗﻠش .
ﺋرەﺑﻠر  :ۋاﮬﯩﺪ  ،ﺋﮬد  ،ۋەﮬﯩﻴﺪ دەﻳﺪۇ  .ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮ دﯨن ﻣﻧﯩﻨ ﺋﯘﻗﺘﯘرﯨﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ۋاﮬﯩﺪ دﯨﻴﯩﻠﺴ، ﺑﯘ ﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ
 :ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺗﯕﺪاﺷﻠﯩﺮى ﻳﻮق  ،دﯨن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺑﯩﺮ  ،ﺋﻮﺧﺸﯩﺸ ﻳﻮق
دەپ ﺑﯩﻠﯩﺶ  .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨن  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ  ،ﺷﯩﺮﯨ ﻳﻮق دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻤﻳﺪﯨن  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ
ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﺋﯩﺸﻧﯜﭼ ﺋﻣس .
ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﺷرﺋﯩ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘ ، ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻼر ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯩﺮﯨ
ﻳﻮق دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﻳﺎﻛ ﺋﮬد ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﻧﻤﯩﻠﯩﺮى ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻧﯩﺪە ﻛﯩﺘﺎب ۋە ﺳﯜﻧﻨﻨﺗﺘ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﻟﻐﺎن  .ﺋﯘﻻردﯨﻦ :
ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻨ ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘر .. .
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻣﻪﺑﯘﺩ )ﺑﻪﺭﮬﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ؛ ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﺘﯘﺭ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ
 ] .ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك( [ 163 :
ﺍﻟﻪ ﺋﯜﭺ ﺋﯩﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﺩﯦﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﻫﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﯧﭻ ﺋﯩﻼﻫ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ )ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ] .ﻣﺎﺋﯩﺪە ) داﺳﺘﯩﺨﺎن( :
[ 73
ﺑﯘ ﻣﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ .
ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (7372 )ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (19دا ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﺑﺒﺎس ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﺋﺎز ﺑﯩﻦ ﺟﺑﻟﻨ ﻳﻣﻧ ﺋۋەﺗﻧﺪە  ،ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﺳن ﻛﯩﺘﺎب
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺴن  .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻧﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻧﯘﺳﺎ  ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑش ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﭘرﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻦ  .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﺪە زاﻛﺎﺗﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ، 
ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻦ  .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ  .ﺑﯩﺮاق
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .
ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا )  (16ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﻣردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﯩﺴﻼم ﺑش ﻧرﺳ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  ،ﭘرﯨﺰ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،زاﻛﺎت
ﺑﯩﺮﯨﺶ  ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﮬج  .ﺑﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠردﯨ ﺗۋﮬﯩﻴﺪﺗﯩﻦ ﻣﻗﺴت –) ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ،ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ( ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺳزﯨﻨ ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت  ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯘﮬﻣﻤد ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗن ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﻴﺴﻠردە ﺑﯘ ﺳزﻟر
ۋە ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻر ﻛﻟن  .ﻣﯘﺋﺎزدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯘﻗﺎرﻗ ﮬدﯨﻴﺴﻨﯩﯔ ﺑزى ﻧﻗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە  :ﺳن ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻟﻘﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺴن  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻟﻧﺪە  ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗ ۋە ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺸ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻦ  ] .ﺑﯘﺧﺎرﯨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 1496 ،
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﻣرﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە دﯨﻴﻠﯩﺪۇﻛ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﯩﺴﻼم ﺑش ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ،ۋە ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ
ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ  ] .ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 16 ،
ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ،ۋە ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ
ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﺋۋەﺗن ﺋﯩﺴﻼم  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻏﻳﺮى دﯨﻨﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﮬﻗﯩﻘﺗن  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ دﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼم  ] .ﺋﺎل ﺋﯩﻤﺮان) ﺋﯩﻤﺮان ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ[ 19 : ( 
ﻛﯩﻤ ﺋﯩﺴﻼﻡ )ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﻏﻪﻳﺮﯨ ﺩﯨﻨﻨ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻪﻥ ،ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘ )ﻳﻪﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨ (ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ]ﺋﺎل ﺋﯩﻤﺮان) ﺋﯩﻤﺮان ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ[ 85 : ( 
ﺑﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻳﻧ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛ ، ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺗۋﮬﯩﺪﻧ ﺋﯜچ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى  .ﺋﯘﻻر :
ﺗۋﮬﯩﻴﺪ رەﺑﯘﺑﯩﻴﻴ ) ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ(  ،ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﺋﯘﻟﯘﮬﯩﻴﻴ ) ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ (  ،ۋە ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﺋﺳﻤﺎ ۋە ﺳﯩﻔﺎت )
ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠردﯨ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ (
ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ  :ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ  ،ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ  ،ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش  ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺟﺎن ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋە
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ۋە ﻳﺎﻟﻐﯘز دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎب ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯩ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐13532ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎراڭ .
ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺑﺎر ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن  ،ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﺮان ﺑﺎر دﯨﺴ ، ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺑﯘرۇﻧﻘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺋﻮﻣﯘﻣن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﺘﯩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ :
» ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧ ﯞﻩ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘ ،ﻛﯜﻧﻨ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﻨ ﻛﯩﻢ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯓ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ :ﺍﻟﻪ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ )ﺍﻟﻪ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ! « .
] ﺋﻧﺑﯘت) ﺋﻣﯜﭼﯜك( [ 61 :
» ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ :ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺳﯜﻳﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﻢ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯓ،
ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺍﻟﻪ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ) ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺟﯩﻤ ﻫﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺍﻟﻪ ﻏﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺑﻪﻟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴ) ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻨ (ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ «.
] ﺋﻧﺑﯘت) ﺋﻣﯜﭼﯜك( [ 63 :
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧ ﻛﯩﻢ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺗﻪﻧﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯓ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ؟ ﺍﻟﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ )ﺍﻟﻪ ﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ  ] «.زۇﺧﺮۇف) ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﯩﺰەﻛﻠر( [ 87 :
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠردە ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ، ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ، ﭘﺎدﯨﺸﺎھ  ،ۋە ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠپ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻘﺮار
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ  ،ﺋﯘﻻر ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ زۇﻟﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ، ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﻞ‐ﺋﯩﺪراﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ  ،ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﻴﺪﻧ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﮬم ﺟزﻣن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺘﺮاپ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك .
ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ  :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳز ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﺎﺷﻘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ
ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﺷﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧﯩﻤﯩ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌﯩ ﻧزەر ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ] .ﺋﯩﺴﺮا) ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ( :
[ 23
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر .
] ﻧﯩﺴﺎ) ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر([ 36 :
ﺋﯘﻧ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼش دەپ ﺗﻮﻧﯘش ﻣﯘﻣﯩﻦ .
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﮬﯩﻴﺪ ﺋﯘﻟﯘﮬﯩﻴﻴ)ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ( دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺳۋەپ  ،ﺋﯘ ﺗﺋﻟﻠﯘھ ﻟﯩﻼھ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﺷﻛﯩﻠﻠﻧن  .ﻳﻧ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ .
ﺋﯘ ﻳﻧ ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﺎدەت دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺑﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘ ﭼﻛﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺋﯘ ﻳﻧ ﺗﻟپ  ،ﻣﻗﺴت ۋە ﺋﯩﺮادﯨﺪﯨ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺑﻧﺪە ﭘﻗت ﭘﺎك ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨﯩﻼ ) رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻼ(
ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ  ،ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ‐دە  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دﯨﻨﻨ ﺳﺎپ ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﯜر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺳۋەﭘﻠﯩﻚ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ﺋۋەﺗﯩﻠن  ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻼر ﭼﯜﺷﯜرۈﻟن
ﺗۋﮬﯩﻴﺪ  .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﺎﻟم ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ۋە ﻗﺎﻧﯘن‐ﺷرﯨﺌﺗﻠر ﺑﯩﯩﺘﯩﻠن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﺑس‐ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻠر ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن  ،ﻛﺎﺟﻼر ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯩﺸﻧﯜﭼﯩﻠر
ﻗﯘﺗﻘﯘزۇﻟﻐﺎن .
ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎزﯨﺪﯨن  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯨن  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ
ﺋﯩﺴﻼم ﭼﯩﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗن ﮬﻣﺪە ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﺗﯩﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﺋﯩﺴﯩﻤﻼر ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺗۋﮬﯩﻴﺪﯨ ﻛﻟﺴك  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﻣﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
 ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯩﭽﯩﻢ ﻳﻮق دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﺋﯩ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرۈش  :ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋزﯨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرﮔن ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ
ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرﮔن ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻤﻼر ۋە ﻳﯜﻛﺴك ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﻟﺘﻧﯩﺘ ۋە
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺑﯘرﻣﯩﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ  ،ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﮔرﯨﺘﻤﺳﺘﯩﻦ  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرۈش .
ﺋﯩﯩﻨﭽ : ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ  :ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻳﯩﭗ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزى ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ  .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯩﭽﻨرﺳ ﻳﻮق  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﮬﻣﻤﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ، ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﯘﭼ . ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﺋزﯨﺪە ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺳﯜﭘﺗﻠرﮔ ﺋﯩ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜردى  .ﺋﯘ ﮬﻣﻤ ﺋﻳﯩﭗ‐
ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘر .
] ) اﻟﺤﺠﺔ ﻓ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺤﺠﺔ  ( 305 / 1و ) ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﻬﻴﺔ  [ (57 / 1ﻛ ﻗﺎراڭ .
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