 ‐ 81139ﺋﯧﺮى ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗت ﺋﺎي ﺋﻮن ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺋﯧﺮى ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗت ﺋﺎي ﺋﻮن ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﻧﯧﻤ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﮬﻛﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﻳﻮﻟ ﺑﺎر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺴ:
 -1ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﺴﻠردە ﻛﻟﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺳن ﻳﯜز ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗرەﭘﻨ) ،ﻳﻧ
ﺑﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗددەﺳﻨ (ﻗﯩﺒﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﮔﺷﻧﻠرﻧ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ )ﻳﻧ ﻣﯘرﺗد ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﻠردﯨﻦ(
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯩﺪى).ﺑﻗر  » .(143ﺋۋەﺗﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠر )ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋۋەﺗﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ دﯦﯜﭼﯩﻠر( ﮔ ﺑﺎﮬﺎﻧ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن) ،ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ
ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن( ﺧﯘش ﺧۋەر ﺑرﮔﯜﭼ) ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ دوزاﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﯘﭼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋۋەﺗﺘﯘق ،اﷲ
ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر،
ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر«) ﻧﯩﺴﺎ  .(165ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﺑﯩﺮﻟرﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﻼر .ﭼﯜﻧ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨ ﻳﺎدﻻﻧﺪۇرﯨﺪۇ)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ .(176ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻟن ﺋﺎﻳت ۋە ﮬدﯨﺴﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﭘﺘﯘر.
 -2ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎد ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻨﺒﺎت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷرﯨﺌت ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا،
ﺑزﯨﺴ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻣﯩﻦ ﺋﺎدەم ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن
ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﻤﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﮬﯧﻤﺗﺴﯩﺰ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻧ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زاﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﺮى ﺋﻟن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ 4ﺋﺎي  10ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﺋﯩﭽﯩﻼردا ﺋزى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﺗت ﺋﺎي ﺋﻮن ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻻزﯨﻢ ،ﺋﯩﺪدﯨﺘ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزﻟﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﻗﺎﺋﯩﺪە
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺳﯩﻠرﮔ) ﻳﻧ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯧﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ( ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .اﷲ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
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ﺋﻣﻟﯩﻼردﯨﻦ ﺧۋەرداردۇر)ﺑﻗرە  -234ﺋﺎﻳت( .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎد ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﺳﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﻳﻴب ،ﺋﺑﯘل ﺋﺎﻟﯩﻴ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر  ،ﺋﯧﺮى ﺋﻟن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ4 ﺋﺎي 10
ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﺷﺘﯩ ﮬﯧﻤت ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺗﻘﯘدا ﺑﺎﻻ ﺑﺎرﻣﯘ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘددەت
ﻛﯜﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎق ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺳﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﮔن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﺪا ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺳﭙﯧﺮم ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻟﺧﺘ ﻗﺎن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻳﻧ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔش ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘرﯨﺸﺘ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺟﺎن ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ ﺑﯘ
ﺋﯜچ ﻗﯩﺮﯨﻖ  4ﺋﺎﻳﺪۇر .ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ 10 ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن .ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﻘ ﭼﻮﻗﯘم ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘ ﺋﯘرۇﺑ ﻗﺗﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﮔن ،ﻣن ﺳﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﻳﻴﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﻧﯧﻤ؟
دەپ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ” ﺑﯘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎن ﻛﯩﺮﯨﺪۇ“دﯦن ﺋﯩﺪى .رەﺑ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻧس دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﺑﯘل ﺋﺎﻟﯩﻴدﯨﻦ ﻧﯧﻤ
ﺋﯜﭼﯜن  4ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﻮن ﻗﻮﺷﯘۋﯦﺘﯩﻠن؟ دەپ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ” ﺑﯘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎن ﻛﯩﺮﯨﺪۇ“دەپ ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن ﺋﯩﺪى.
ﺑﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺟرﯨﺮ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺷۋﻛﺎﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﺋﯧﺮى ﺋﻟن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪدﯨﺘﯩﻨ 4 ﺋﺎي  10ﻛﯜن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻟﯩﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﺷﯘﻛ ،ﺑﯘۋاق
ﻛﭘﯩﻨﭽ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﺋﺎﻳﺪا ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪۇ .ﻗﯩﺰ  4ﺋﺎﻳﺪا ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘﯕﺎ  10ﻛﯜﻧﻨ ﻗﻮﺷﯘپ
ﻗﻮﻳﻐﺎن .ﭼﯜﻧ ﺑزى ﺑﯘۋاﻗﻼر 4ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺳل ﻛﯩﭽﯩﯩﭙﺮەك ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ 4ﺋﺎي  10ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌﯩ ﻛﯩﭽﯩﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ.«.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎدەم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯦﯩﻨ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻛرﯨﺪۇ .ﺑزﯨﻠر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎن ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎﺳ ﻗﻮرﺳﺎﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎر ﻳﺎﻛ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨ4 ﺋﺎي  10ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ﺋﻣﺳﻤﯘ؟ ﺑﯘﻏﯘ
ﺷﯘﻧﺪاق .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯧﺮى ﺋﻟن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ 4ﺋﺎي  10ﻛﯜن ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎق ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن دﯦن ﺳز ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺳزى ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى .ﺑﻟ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺧﺎﺗﺎدۇر .ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎﺗﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ،ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺋزى ﺋﯘﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺳۋەﺑﻠر
ﺑﯩﻠن ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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