 ‐ 20803ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺟﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬﺎﻓﯩﺰ)ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ(ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺟﺮى ﻧﯩﻤ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻛﯩﻤ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬرﻛت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪۇ
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﺎن‐ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻧﻨﺗﺘﯩ ﺋﻮرﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎدﻟﯩﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪارى
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﺗﯜرﻟﯩﺪۇ .
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ، (2914)ﺋﺑﯘ داۋۇت) ، (1464ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﺋﺎﻣﯩﺮدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻣﺮﯨﻴﯩﻐﺎ  :ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﮬﻣﺪە ﻛﺗﯜرۈﻟﯩﻦ  ،ﺳن ﺑﯘدۇﻧﻴﺎدا ﺗﯩﻼۋەت
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  ،ﭼﯜﻧ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯘڭ ﺳن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ) .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ]
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ) [ ( 5281ﺗ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﮬدﯨﺲ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪى  (.ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى :
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩ ، ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻣﺮﯨﻴ دﯨﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ دﯨﻧﻠﯩﻚ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك  :ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻛﭘﺮەك ﺑﯩﻠﯜﭼ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋڭ ﻛپ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ دﯨﻧﻠﯩﻚ .ﺟﻧﻨﺗﺘﯩ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘرى‐ﺗۋەن ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪەك ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻣس  ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘدۇﻧﻴﺎدا ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ  .ﺑﯘ ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ
ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ  ،ﺑﯩﺮاق ﺷرﯨﺖ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﻗﺴﺗﻠر ﻳﺎﻛ ﺋﯧﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻣﻧﭙﺋت
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎدﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯩﺮەك .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﯩﻨﭽﯩﺴ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ ﮬﺎﻓﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا  ،ﺑﯘﺧﺎرﯨ (4937)ﺋﺎﺋﯩﺸ دﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﭘﯜﺗﯜﻛﭽﯩﻠر)ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر( ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠﯩﺪۇر .
ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن  ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺸﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺋﯩ
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ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ ﮬﺎﻓﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺗش ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻣﺪە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺗﯧﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ)ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ(  ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :روزا ۋە
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺗﯧﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ)ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ (  .روزا دەﻳﺪۇ  :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎر  ،ﻣن ﺋﯘﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزى ﻳﯩﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ۋە ﻛﯕﯜل ﮬۋەﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧ ﺗﯧﻠﯩﯟاﻻي  .ﻗﯘرﺋﺎن دەﻳﺪۇ  :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎر  ،ﻣن ﺋﯘﻧ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣن ﺋﯘﻧ ﺗﯧﻠﯩﯟاﻻي  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴ ﺋﯘﻧ ﺗﯧﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ  .ﺋﯘﻧ
ﺋﮬﻤت  ،ﺗﺑراﻧﯩ ۋە ﮬﺎﻛﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ؛ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ]ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ) [(3882دە ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﻳردە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛ ، ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎر  .ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜرﮔﯜﭼ ، ﺋﮔر ﺋﯘ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎﻻل  ،ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎرام دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎ  ،ﺋﯘ
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﯧﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر  .ﺑﯘﻧ ﺑﻳﮭﻗﯩ]
اﻟﺸﻌﺐ [ ﺗ ﺟﺎﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ] ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ[ ﺗﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن .
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