 ‐ 249934ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪا ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻧ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﮬﻣﺸﯩﺮەم ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻤك ﭘﯩﺸﯘرۇش ﺋﻮﻳﻨ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤن ،ﺋﻮﻳﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮام ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ
ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪۇق ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎق ﺧﺎس ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻟﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﻳﯘﻧﻨ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎق ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻻﻣﺪۇق؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﯩﺪﺋت ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﻳﯘﻧﻨ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻣس ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘﻗت راﻣﯩﺰان ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼر
ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن ﺑﺎﻳﺮاﻣﺪۇر ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەت ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘﻣﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﻳﯧ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﺋﯩﺠﺎت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن.
ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣدﯨﻨﯩ ﻛﻟﻧﺪە ،ﻣدﯨﻨ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜﻧ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻردﯨﻦ :ﺳﯩﻠر ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯜن؟
دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴﺗﺘ ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜن دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﯘ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺑردى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە
ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪۇر ،دﯦﺪى] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1134 ﮬدﯨﺲ .ﻧﺳﺎﺋ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1556 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا -2021ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
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ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ دﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ۋە ﺋﺎدەﺗﻠردە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗۋﻣ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟاﻟﺴﺎ،
ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﯘﻻردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4032 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﮔر ﺋﻮﻳﯘﻧﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻳﺮاﻣﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﯘﻧﻨ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺷرﺗﻠردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻣﯘ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘرﻟﯩﺘﯘر.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﻮﻳﯘﻧﻼر ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋۋﻻدﻻردا ﺑﺎﺗﯩﻠﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﺴﺘﯩﯩﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜن ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ۋە ﺑﺎرﯨﺒ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﺋﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋۋﻻدﻻرﻧ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻮﻳﯘﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ۋە ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘرۇش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  237205ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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