 ‐ 21376ﺋزان ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺟﺎﻣﺎﺋت ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻛﺒﯩﻴﺮ) ﻳﻧ ، ﺋزان( ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر ﻗﺎﻳﺴ ؟ ﺋزاﻧﺪا ﮬر ﺑﯩﺮ ﺳزﻧ
ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ دەﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻤﯘ ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘش ﺑﺎر .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺋزاﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺷﻛﻠ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻧﻗﯩﻠﻠردە ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻧﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﮔﯜﻟﻧﺪۈرۈش  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ﺋﺳﺑﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼر ۋە ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻼرﻧ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘش
ﺳﯜﻧﻨت .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋزان ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻞ دۇرۇس  ،ﺑﻟ ﻧﺎۋادا ﺋﯘ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘش ،ۋە ﭘﯩﺘﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ
ﺑزﯨﺪە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن  ،ﺑزﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋزان ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەك .
ﻣﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا  17 :ﺋﯩﺒﺎرە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ  ،ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒرﻧ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ؛ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋﯩ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ
ﺳزﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪە دﯨﻴﯩﺸ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯜﻧﻠﯜك دﯨﻴﯩﺸ ۋە ﺋزاﻧﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ﻛﯩﺮەك .
ﺷﺎﻓﯩﺌﯧﻴﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا  :ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺗﻛﺒﯩﻴﺮﻧ ﺗت ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠن  19ﺋﯩﺒﺎرە ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋﯩ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺳزﻧ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪە دﯨﻴﯩﺸ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯜﻧﻠﯜك دﯨﻴﯩﺸ ۋە ﺋزاﻧﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ﻛﯩﺮەك .
ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﻛﻟن  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋزان ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ  ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋزان ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ  ،ﺑﯘ
ﻳﺎﺧﺸ . ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﻛﯩﺸ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﻠردە ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﻧ ﺷﯘ ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋۋزەل .
" اﻟﺸﺮع اﻟﻤﻤﺘﻊ " ) . ( 52 ، 51 / 2
ﮬﻣﺪە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋزان  15ﺋﯩﺒﺎرە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﺋزﯨﻨ. 
ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﯧﻴﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ: 
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ﺋﺑﯘ ﻣﮬﺰۇرەدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺋزاﻧﻨ
ﺋﮔﺗن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ
ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻛﺮار  :ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ
ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،دەﻳﺪۇ  .ﮬﻳﻴ
ﺋﻟﺳﺴﻻھ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 379 ،
ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ﻣزﮬﯩﭙﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻴﻠ ، ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺗﻛﺒﯩﻴﺮ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ،
ﻣﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ  ،ﺷﺎﻓﯩﺌﯧﻴﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ﺗت ﻗﯩﺘﯩﻢ .
ﻧۋەۋﯨ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن (ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨ ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺲ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺗﻛﺒﯩﻴﺮﻧ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻤﻼ دﯨﻴﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺗﻛﺒﯩﻴﺮﻧ ﺗت ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﺶ ﻛﯩﺮەك دﯨﻴﻠﯩﺪۇ  .ﻗﺎزﯨ ﺋﯩﻴﺎز ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨ ﺑزى ﻧﻗﯩﻠﻠردە ﺋﯘﻧ ﺗت
ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﺶ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﻨﯩﺪۇ  .ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ، ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ ، ﺋﮬﻤد ﮬﻣﺪە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘ ﺗت ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸ ﻛﯩﺮەك دﯨﺪى
 ،ﮬﻣﺪە ﻣﺎﻟﯩﻚ  :ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸ ﻛﯩﺮەك دﯨﺪى  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻣزﻛﯘر ﮬدﯨﻴﺴﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .
ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ ۋە ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ: 
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ زەﻳﺪ 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  ،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
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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 ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ! دﯨﺪى .
] ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  . 499 ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺧﯘزەﻳﻤ ، (1191 ) ﺋﯩﺒﻨﯘ ﮬﺑﺒﺎن )  (4572ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى  .ﮬﻣﺪە
ﺧﯘددى ﺳﯜﻧﻧ ﺑﻳﮭﻗﯩﻴﺪا ) (1390ﻛﻟﻧﺪەك  ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دﯨﯩﻨﯩﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ 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  .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺷﻘﺎن ۋە ﺑﻟﯜﻧن  ،ﮬﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ دوﺳﺖ ﻳﺎﻛ دۈﺷﻤن دەپ ﻗﺎراش دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﺑﺎرﻏﺎن  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ
ﮬرﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎزەت ﺑﯩﺮﯨﻠن ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺧﯘددى ﺷرﻗﺘﯩ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك  ،ﺋﯘﻻر دﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻐﺎن ) ﻳﻧ ، ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺴﻼم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن (  ،ﮬﻣﺪە ﻣزﮬﭘﻠرﮔ
ﺑﻟﯜﻧن  ،ﮬﻣﺪە ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا  .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  .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﺮﯨﺸ
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  . . .ﺋﯩ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺳزﻧ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗۋەن
ﺋﺎۋازدا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﺋﯜﻧﻠﯜك ﺋﺎۋازدا ﺗﻛﺮارﻻش ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﯧﻴﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸ ، ﺑﯩﺮاق ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺗﻛﺒﯩﻴﺮ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯩﺮەك دەپ ﻗﺎرﯨﺪى ﮬﻣﺪە ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ﺋﯘ ﺗت ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك دەپ ﻗﺎرﯨﺪى  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ ﺋﯩ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺳز
ﺋزان ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗۋەن ﺋﺎۋازدا دﯨﻴﯩﻠﻤﺳﻠﯩ ﻛﯩﺮەك دەپ ﻗﺎرﯨﺪى  .ﺋﮬﻤدﻛ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴ ﺳﯜﻧﻨت دﯨﺪى ،
ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺋۋزەل ﻛردى  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺋﯩﺪى .
ﺋﯩﻘﺎﻣﺗ ﻛﻟﺴك  ،ﻣﺎﻟﯩﻚ  ،ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ۋە ﺋﮬﻤد ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠر ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ دﯨﺪى  .ﺑﯩﺮاق ﺋﮬﻤد ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﺶ
ﺳﯜﻧﻨت دﯨﺪى  .ﺋﯘ ﺋﯜﭼﻳﻠﻧﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ، ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ ، ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ۋە ﺋﮬﻤد " ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ" ﻧ ﺋﯩ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﻴﯩﺸﻨ
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ﺋۋزەل ﻛردى  ،ﻟﯩﯩﻦ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﺎرﯨﻤﯩﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
" ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " ) . ( 69 ‐ 66 / 22
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