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ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯜزﯨﻨ ﺳﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻮرﯨﺸ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻟ ﺗرﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ‐ﻳﺎﻟﯟۇرۇپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈش ﮬم ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻧ ﺳﯩﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﮬدﯨﺴﻠر زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴﻠردۇر.
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺋب ﺋﻟﻘﯘرەزي ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﺗرەﭘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺋﺎﻟﺪى ﺗرەﭘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دۇﺋﺎدﯨﻦ ﭘﺎرﯨﻎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزۈﯕﻨ ﺳﯩﻠﯩﻐﯩﻦ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ راۋﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯩﺒﻨ
ﮬﺳﺴﺎن دﯦن ﻛﯩﺸ ﮬدﯨﺲ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺋﻳﻦ،
ﺋﺑﯘ ﮬﺎﺗم ۋە دارى ﻗﯘﺗﻨ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺲ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺲ
دﯨﺪى .ﺋﺑﯘ ﻧﯘﺋﻳﻢ ﺋل ﺋﺳﺒﮬﺎﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬدﯨﺲ دﯨﺪى .ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺑﺒﺎن ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺟۋزى ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﻣزﻛﯘر ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ راۋﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺳﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ[.
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰي ﺋﯜزﻧﯩﯔ "ﺳﯜﻧن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺧﺗﺘﺎب رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮل ﻛﺗﯜرﮔن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﯨﻨ ﺳﯩﻠﯩﻤﯩﻐﯘﭼ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﻣﻳﺘﺘ.
ﺋﺑﯘ ﺋﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ راۋﯨﻴﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﮬﺎﻣﻤﺎد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺴﺎدەك ﺋﯘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﻣۋﺟﯘد .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﻳﺎﻟﻐﯘز
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻼ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن".
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دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﯨﻨ ﺳﯩﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻳﺎﻛ ﺋﻣﻟ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠر ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﺎﻟﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﯨﻨ ﺳﯩﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠر زەﺋﯩﭗ رﯨﯟاﻳﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻳﯜزﻧ ﺳﯩﻼش ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﮬدﯨﺴﻠرﮔ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯜزﻧ ﺳﯩﻼﺷﻨ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋۋزەﻟﺪۇر.
ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز،ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ
ﺋﺎﺑﺪۇررازاق ﺋﻓﻴﻔ ،ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻗﺋﯘد.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ.(215/ 24) 
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