 ‐ 34496ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﻣﯩﻠﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺟﯘﯕﻮﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن  ،ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳ ﺋﯘﻻر ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻴﯩﺸﯩ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ  .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﮔﺷﻠر ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ .
ﻟﯩﯩﻦ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺑﻮﻏﯘزﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﻤن ۋەﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﻤن  ،ﻣﻟﯘﻣ ، ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻢ
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺷﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﻳﺪۇ  .ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﮬﺎراﻣﻨ ﻳۋاﺗﺎﻣﺪۇ ؟ ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﺎﻣﺎق
ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺘن  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﻳﻮق  .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻣن
ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻻزﯨﻢ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻳﮬﯘدﯨ ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺳﺎﻣﺎۋى ﻛﯩﺘﺎپ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﻣﯩﻠﯩﻨ ﻳﯩﻴﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،
ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﻣﺟﯘﺳﯩ ، ﻳﺎﻛ ﺑﯘﺗﭙرەس  ،ﻳﺎﻛ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﺖ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜردﯨ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﮬﻣﺪە ﺷﻮرﭘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﻣﯩﻠ ﺋﺎرﻻﺷﻘﺎن ﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﮬم  .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔ ﻛﯩﺘﺎپ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ
ﺗﺎﺋﺎﻣﯩﻨ ﺑﯩﺰﮔ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى  :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﻧﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﯞﻩ
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﺎﻻﻟﺪﯗﺭ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﺎﻻﻟﺪﯗﺭ  .ﺋﺎﻳت .
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﻣﯩﻠ ، ﺧﯘددى ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﺎﺑﺒﺎس ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك .
ﻣﯩﯟە‐ﭼﯩﯟە ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﮬﯩﭽﻨﯩﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﺎﺋﺎم داﺋﯩﺮﺳﯩﺪە
ﺋﻣس  .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎﻻل  ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
 ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋۋﻟﯩﻴﺎﻻر) ﺋﯘﻟﯘغ ﻛﯩﺸﯩﻠر( ،ﻗﺑﺮﯨﺪﯨﯩﻠر
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠر .
ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  ،ﮬﺎراﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧرﺳﯩﻠرﮔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻻزﯨﻢ  .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﺷﭙزﻟر ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﭼﯩﻼرﻧ ﻳﯘﻳﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺎرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻛﯩﺮەك ؛ ﺋﯩ ﺳﮬﯩﻴﮭﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﯨ، 
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ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯧﻠﺑ ﺧﺷﻧﯩﻴﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﺎﺋﺎم ﻳﯩﻴﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮرﯨﻐﺎن  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ  :ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﯩﻤﯕﻼر  ،ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼر  ،ﺋﯘﻧ ﻳﯘﻳﯩﯟەﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﯕﻼر  .دﯨن .
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ۋە ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن .
ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى وﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻪ  ،م ، 4/ص435/
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