 ‐ 40695ﺋزرۈﻟﯜك ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﻘﺎ ) (50ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺋزرۈﻟﯜك ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠن ،ﺋﻣﺪى ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯧﻤك
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ،ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ) :(15/184ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮬﻣﺸﯩﺮەم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ
ﺑﯩﺮى راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﮬﻣﺸﯩﺮەم ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ .دەپ
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ
ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺷﯘﻧﺪاق ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن .ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺳزى ﺑﯩﻠن ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ،ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻤﯩﻐﺎن] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺗن راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﯩﻨﭽ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن
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ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﭘﯩﻘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻗﺎزا
روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ،روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠـﻪ ﻣﺎ
اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﺗﻏﺎﺑﯘن -16ﺋﺎﻳت[.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘ :(10/151) ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻳﺎﺷﻘﺎ ) (60ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل
ﮬﻳﺰ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﻣﺪى ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ .دەپ
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل دﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﭼﯜرۈم ﺳﻮرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﻛﯜﻧﻠردﯨ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزا ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪاردا ،ﺑﯘﻏﺪاي
ﻳﺎﻛ ﺧﻮرﻣﺎ ﻳﺎﻛ ﮔﯜرۈچ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى .ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﮭﻛﻤﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐26865ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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