 ‐ 9466دﯨﻨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯘش دﯨن ﻧﯩﻤ ؟
ﺳﯘﺋﺎل
دﯨﻨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯘش دﯨن ﻧﯩﻤ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
دﯨﻨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯘش دﯨﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩﻨ ، ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل
ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﭼﻛﺘﯩﻦ ﻛﯩﻤﻳﺘﯩﯟەﺗﻤﺳﻠﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
دﯨﻨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯘش دﯨﻧﻠﯩﻚ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺋﯘﻟﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯘر
.ﺋﺎﺷﯘرۋﯦﺘﯩﺶ دﯨﻧﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘﺷﺘﯘر  ،ﺳل ﻗﺎراش دﯨﻧﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﺳۋﯨﻴﮔ ﻳﺗﻤﺳﻠﯩﺘﯘر .
ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم  :ﻣن ﭘﯜﺗﯜل ﻛﯧﭽﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزﯨﻤن  ،ﭘﯜﺗﯜل ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪا ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻳﻤن  ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى  ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯧﭽﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﺗﯜزﻣﻛﭽﯩﻤن  ،دەﻳﺪۇ  .ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰ  ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
دﯨﻨﯩﺪا ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس  .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن  ،ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﭗ  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى  :ﻣن ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن  ،ﮬرﮔﯩﺰ
ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻳﻤن  ،دﯨن  .ﻳﻧﺑﯩﺮى  :ﻣن روزا ﺗﯘﺗﯩﻤن  ،ﮬرﮔﯩﺰ روزاﻣﻨ ﺳﯘﻧﺪۇرﻣﺎﻳﻤن  ،دﯨن  .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮى  :ﻣن
ﮬرﮔﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن  ،دﯨن  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧۋﯨﺮى ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ﻳﺗﻧﺪە ﺋﯘ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣﯘﻧﺪاق‐ﻣﯘﻧﺪاق ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻧﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ؟ ﻣن روزا ﺗﯘﺗﯩﻤن ﮬﻣﺪە ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﻤن  ،ﻣن
ﺋﯘﺧﻼﻳﻤن  ،ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﻤن  .ﻛﯩﻤ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨن  ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺗۋە ﺋﻣس  .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر دﯨﻨﺪا
ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﯩﺪى  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻧﯩﺮى ﺑﻮﻟﺪى  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر
ﺋﯘﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ  ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺋﯘﺧﻼش  ،ﮬﻣﺪە ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ
ﺗﺎرﯨﺘﺘ. 
ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﯟەﺗﯜﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻣن ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧ)ﻧﭘﻠ (ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق  ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣن ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن  .ﻣن ﭘﻗت
ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﻤن  ،دﯨﯜﭼﯩﺪۇر  .ۋە ﺑزﯨﺪە ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻛم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ  ،ﺑﯘﻣﯘ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﯟەﺗﯜﭼ. 
ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻧن
ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﺪۇر .
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ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎل  :ﺋﯜچ ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮ ﺑﯘزۇق ﺋﺎدەﻣ روﺑﯩﺮو ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى  :ﻣن ﺑﯘ ﺑﯘزۇق ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠن
ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﻤﺎﻳﻤن  ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﺷﻤﻳﻤن  ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﻤن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳز ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن  ،دەﻳﺪۇ .
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ : ﻣن ﺑﯘ ﺑﯘزۇق ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﻣﺎﯕﯩﻤن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺸﯩﻤن  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯘش ﺗﺑﺳﺴﯘم ﻗﯩﻠﯩﻤن .
ﺋﯘﻧ ﺋﻳﯜﻣ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻤن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻤن  .ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺋﺎدەﻣ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،
دەﻳﺪۇ .
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ : ﻣن ﺑﯘ ﺑﯘزۇق ﺋﺎدەﻣﻨ ﺑﯘزۇق ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋچ ﻛرﯨﻤن  ،ﺑﯩﺮاق ﻣن ﺋﯘﻧ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﻤن  .ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزﻣﻳﻤن  ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزﯨﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈش ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزﯨﻠﯩﺸﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ  ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧ ﺑﯘزۇﻗﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزﻣﻳﻤن  ،دەﻳﺪۇ .
ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ، ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﺎدەم‐ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼ ، ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ‐ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﯘﭼ ، ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎﻟﺪۇر
.
ﺑﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻟرﮔ ﺋﻮرﺗﺎﻗﺘﯘر  .ﻛﯩﺸﯩﻠرﺋﯘﻧﯩﺪا ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺶ  ،ﺳل ﻗﺎراش ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯘش
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻣﯩﺴﺎل  :ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ‐ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯘﻧ ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪۇ  ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﻣﻳﺪۇ  .ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠﯩﻨ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮول ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .
ﻳﻧﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ  ،ﮬﺎﻛﺎۋۇرﻟﯘق ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻤﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ
ﻗﯘﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗۋەن ﻛرﯨﺪۇ .
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ )ﻳﻪﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ
ﮬﻮﻗﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﺋﯚﺗﯩﺸ ﻛﯧﺮﻩﻙ( ] .ﺋﯩﻨك [ 228 : 2
]ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  [:ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋر ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋچ ﻛرﻣﯩﺴﯘن .
ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺠزﯨﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺠزﯨﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﺎدەم ‐ ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺋﺎدەم  .ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ ‐ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼ ، ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ. 
ﺑﯘ ‐ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛت ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﮔ ﺋﻮرﺗﺎﻗﺘﯘر .
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤت ﺑﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻨﻨﯩﯔ رﯨﺴﺎﻟﯩﻠر ۋە ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ.1 ، ج  42 ،ب .
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