 ‐ 12796ﻛش ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻨﯩﺪۇ ) ﺳﯜرﺗﯩﻠﯩﺪۇ (
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﭘﺎك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻼرﻏﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﮬدﯨﻴﺲ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ  ،ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺧﯘزەﻳﻤ ﺳﻓﯟان ﺑﯩﻦ
ﺋﺳﺴﺎﻟﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﻴﺴ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﺑﯩﺰﻧ ﻛﺷﯩﻤﯩﺰﻧ ﭘﺎك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻛﻳن ﺑﻮﻟﺴﺎق  ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻛﯜن  ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى  " .ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﮬدﯨﻴﺴﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻧ 24 ﺳﺎﺋت دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ؟
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ ، ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﭘﺎك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﻛﯩﻴﯩﭗ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  24ﺳﺎﺋت ﻣﯘددەﺗﯩﭽ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪا
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ ؟ ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧ ﻛچ ﺳﺎﺋت 11دە ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﻨ ﻛﯩﻴﯩﭗ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻛچ
ﺳﺎﺋت 11ﮔﯩﭽ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﻴﮫ ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ؟ ﺷﯘﻧﯩﺪەك  ،ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﻴﮫ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ دەپ ﺑرﺳﯕﻼر ؟ ﺑﯩﻠﯩﻤﻧ ، ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﻳﯩﻨ، 
ﻛﻳﻨ ۋە ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﯩﻴﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋاﺟﯩﭙﻤﯘ ؟ ﺟﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﺋﯜﻣﯜد ﻗﯩﻠﯩﻤن  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯘﻣﻨ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎن
ﻗﯩﻼﺗﺘ . ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﯧﺮەﻣﺪە زﯨﻴﺎدە ﺳزﮔﯜرﻟﯜك ﺑﺎر  .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﺴﺎم  ،ﻣﯩﻨ ﻛپ ۋەﺳﯟەﺳﯩ ۋە رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻛﺷ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘ ﻛﺷﻨ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﻳﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،
ﺑﻟ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ  -9640 .ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراڭ .
ﻣﺳﯩﮭﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ":ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﮬﻟﻧن ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﯩ ﭘﯘت ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﭼﺎﻗﻘﯩﭽ ﺳﯜرۈپ ﻣﺎﯕﺪۇرﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﻮڭ ﭘﯘت ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﺑﯩﻠن  ،ﺳﻮل ﭘﯘت ﺳﻮل ﻗﻮل ﺑﯩﻠن ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼر ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﺮارﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ ".
] اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻔﻘﻬ ﻟﻠﻔﻮزان  [ 1/43ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﻳﻧ ، ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻗﻮل ﭘﯘت
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ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﭼﺎﻗﻘﯩﭽﯩﻼ ﻣﺎﯕﺪۇرﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬر ﺋﯩ ﻗﻮل ﺑﯩﻠن ﮬر ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﻳﻧ
ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﻨ ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﻮل ﻗﻮل ﺳﻮل ﭘﯘﺗﻨ ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ  ،ﺧﯘددى ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻨ ﺳﯜرﯨﺘﻧﺪەك .
ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻣﻧﯩﺴ . ﻳﻧ ﻣﯘﻏﯩﻴﺮە ﺑﯩﻦ ﺷﯘﺋﯧﺒﻧﯩﯔ ﺳزى  :ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺪى ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،
ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﻮڭ ﭘﯘت ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى دﯨﻤﯩﺪى  ،ﺑﻟ : ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺪى  ،دﯨﺪى  .ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻣﻧﯩﺴ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯘ  .ﺷﯘﻧﺪاق  ،ﻧﺎۋادا ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻳﺪۇ دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﯕﻨ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .
ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬر ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﻨ ، ۋە ﮬر ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﻮل ﭘﯘﺗﻨ ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق  . . .ﮬﻣﺪە ﻛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﯜرﺗﯜﻟﺴ ، ﺋﯘ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ دﯨﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋۋزﯨﻠ" . 
] اﻧﻈﺮ ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ج 1/ص [ 250/ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﻛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ۋە ﻛﻳﻨﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧ ﺳﯜرﺗﯜش ﮬﻗﻘﯩﺪە ﮬﯩﭻ ﻧرﺳ ﻛﻟﻤﯩن .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺑزﯨﻠر  :ﻛﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘ ﺳﯜرﺗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺎن ﻛﯩﺮ
ۋە ﻣﻳﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،دﯨﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﻮﻳﻼﻧﺴﺎق  ،ﭘﺎﻳﭙﺎق ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜرﺗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻛﺮەك ﺋﻗﯩﻠ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺳﯜرﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺗﺎزﻻش ﺋﻣس  ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەت  .ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻨ ﺳﯜرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﻳﻨت ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ ".
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
] اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻻﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ج 1/ص [ .213/ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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