 ‐ 10458ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﺎﯕﻼدﯨﺸﻠﯩﻖ  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزاﻧﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪاق ﺋ ﻗﯩﺘﯩﻢ  ،ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻻﻳﻤﯩﺰ  .ﻟﯩﯩﻦ
ﻛﭘﻠﯩن ﺋرەپ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻛﺮارﻻﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﻼ دﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﻢ  .ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە
ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻛﻟن ﺳﮬﯩﻴﮫ دەﻟﯩﻞ ﻧﯩﻤ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻛﻟن .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺷﻛﯩﻞ )  11ﺋﯩﺒﺎرە( :
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ
ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ
ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر
ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﺋﮬﻤد)  ، (15881ﺋﺑﯘ داۋۇد)  (499ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ زەﻳﺪﺗﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗﻮﯕﻐﯘراﻗﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪا  ،ﻣن ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﺪا ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﻗﻮﯕﻐﯘراﻗﻨ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﻤﺪا ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى‐دە  ،ﻣن  " :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﻧﺪﯨﺴ ، ﻗﻮﯕﻐﯘراﻗﻨ ﺳﺎﺗﺎﻣﺴن ؟ " دﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ  " :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﺴن ؟ " دﯨﺪى  .ﻣن  " :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ".دﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ  " :ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻤﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﯘ ؟ " دﯨﺪى  .ﻣن  " :ﮬﺋ " . دﯨﺪﯨﻢ  .ﺋﯘ دﯨﺪى :
" ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ،
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ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ ،
ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ دەﻳﺴن  ".ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﻛﺗﻤﯩﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ  " :ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﺴﺎڭ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ
ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ  ،ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ ﻗد
ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ دەﻳﺴن  ".دﯨﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﻣﺪە ﻛرﮔﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺧۋەر
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ  :ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘ راﺳﺖ ﭼﯜش  .ﺑﯩﻼل ﺑﯩﻠن ﺗﯘر ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔت  ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﯘن  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازى ﺳﯩﻨﯩﯩ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺑﻛﺮەك ﻣﯘﯕﻠﯘق  .دﯨﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻼل
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺗﯘرۇپ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺘﯩﺸ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮدى  .ﺋﯘﻣر ﺑﯩﻦ ﺧﺗﺘﺎب ﺋﻳﯩﺪە ﺗﯘرۇپ
ﺋﯘﻧ ﺋﺎﯕﻼپ  ،ﺗﻮﻧﯩﻨ ﺳرﯨﯩﻨﯩﭽ ﭼﯩﻘﺘ ﮬﻣﺪە  " :ﺳﯩﻨ ﮬﻗﯩﻘت ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗن ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم  ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ! 
ﻣﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛرﮔﯩﻨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻨ ﻛردۈم  " .دﯨﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن (  :ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ! دﯨﺪى .
] ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى [ 469 ،
ﻛﭘﭽﻘﻠﻘﻞ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ  ،ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ، ۋە ﺋﮬﻤدﻟر ﺑﺎر  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ رەﮬﯩﻢ‐
ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن  .ﻟﯩﯩﻦ ﻣﺎﻟﯩﻚ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن(  :ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﻠﯩﺪۇ دﯨن .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺷﻛﯩﻞ)  17ﺋﯩﺒﺎرە ( :
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ
ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ
ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر
ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﺋﺑﯘ داۋۇد)  ، (502ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ، (192 )ﻧﺳﺎﺋﯩ (632 )ۋە ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻣﺎﺟھ)  (709ﺋﺑﯘ ﻣﮬﺰۇرەدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ
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ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﺎﯕﺎ ﺋزاﻧﻐﺎ  19ﺋﯩﺒﺎرە ،
ﺋﯩﻘﺎﻣﺗ 17 ﻛﻟﯩﻤ ﺋﮔﺗﺘ ، ﺋزان ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ
ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ
 ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  » :ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،
ﺋﺎۋازﯨﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﯩﻦ  :ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ
ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ
 ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  « .ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺑﻮﻟﺴﺎ  17ﺋﯩﺒﺎرە  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر
ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ،
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ
 ،ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ  ،ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ " .
] ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى [ 474 ،
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن ( ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى .
ﺑﯘ ﺋﯩ ﺷﻛﯩﻞ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻛﯩﻤ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺑﺎزدﯨﻦ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن (  :ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺋزان ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ؟ دەپ
ﺳﻮراﻟﺪى .
ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى :
" ﺋﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋزان ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺳﯜﻧﻨت ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺑﯘ ﻣﮬﺰۇرەﻧﯩﯔ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺳﮬﯩﻴﮫ
ﮬدﯨﻴﺴﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻓﺗﮭ ﻛﯜﻧ ﻣﺳﺠﯩﺪى ﮬراﻣﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋزان ۋە ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨ ﺋﮔﺗن .
ﮬﻣﺪە ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﺘ ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺴﺴﻻھ ۋە ﺗﻛﺒﯩﺮدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺧﯘددى ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻳﯧﺮﯨﺪە
 ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك  .ﺋﯩ ﺳﮬﯩﻴﮭﺘ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﻧس ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺑﯩﻼل
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋزاﻧﻨ ﺟﯜپ ﻗﯩﻼﺗﺘ ، ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨ ﺗﺎق ﻗﯩﻼﺗﺘ'" . 
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى وﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ). (10/366
ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨ ﺗﺎق ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﻧﻠﯩﻚ  :ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎق دﯨﻴﯩﺸﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺑﯩﺮاق ﮬر ﺧﯩﻞ ﺷﻛﯩﻠﻠردە ﻛﻟن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﺷﻛﯩﻠﻨ ﺗﯘﺗﯩﯟاﻟﻤﺎي ،ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋۋزەل  .ﺑﻟ ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻳﻧ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ
ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺎﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺑﯘ ﻣﮬﺰۇرەﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺎﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ .
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ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩن  ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬدﯨﻴﺴﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻳﻧ
ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻣﺪە ﺑﯘ
ﻧﻗﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ  .ﭼﯜﻧ ﺋزان ۋە ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻗﯩﺮاﺋﺗﻠر  ،ﺗﺷددۇدﻻر ۋە
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ  .ﮬﯩﭽﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﻳﻮق . ..
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺑزﯨﺪە ﺋﯘﻧ ، ﺑزﯨﺪە ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺋﯘﻧ
 ،ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ  .ﭼﯜﻧ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﻛﻟن ﻧﯩﻤﯩﻨ ﺗﺎﺷﻼپ  ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘش ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋت دەپ
ﻗﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪە ﻣﯘﺳﺘﮬب ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﻧﺎۋادا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا
ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺑﻟﯜﻧﯜش ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .
" اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺒﺮى " ) . ( 44 ، 43 / 2
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