 ‐ 5666ﺋزان ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ زﯨﺮﯨﻠر
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﻤ دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﻤﻛﭽﯩﻤن .

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
 -1ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن دۇﺋﺎ ﻳﻮق  .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺌﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳز ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت  .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﮬﯩﭽﻘﯩﺴ ﻳﻮق .
 -2ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﻳﻧ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘﯩﻤﯘ ﮬم ﺑﯩﺮ ﻣﺧﺴﯘس ﺳزﻧ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ .
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎت دەﻟﯩﻠﻠﻧﻤي ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت .
 -3ﺋزان ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا دۇﺋﺎﻗﯩﻠﯩﺶ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈﻟن ۋە ﻣﯘﺳﺘﮬپ .
ﺋﻧﺳﺘﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋزان ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ دۇﺋﺎ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺷﯘﯕﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر  ] .ﺋﯘﻧ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ، (212)ﺋﺑﯘ داۋۇد ) ،(437ۋە ﺋﮬﻤد)
) (12174ﺳزى ﺋﯘﻧﯩﯔ ( ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  .ﮬﻣﺪە ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن [ 489 ،
ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺧﺴﯘس ﺷﻛﻠ ﺑﺎر :
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ  :ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  » :ﻛﯩﻤ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨ )ﺋزاﻧﻨ (ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ رەﺑﺒ ﮬﺎزﯨﮭﯩﺪ دەﺋﯧﯟەﺗﯩﺖ ﺗﺎﻣﻤھ  ،ۋەﺳﺴﻻﺗﯩﻞ ﻗﺎﺋﯩﻤھ
،ﺋﺎﺗ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن ﺋل ۋەﺳﯩﻴﻠﺗ ۋەل ﻓزﯨﻴﻠھ  ،ۋەﺑﺌﺳﮭﯘ ﻣﻗﺎﻣن ﻣﮬﻤﯘدەن ﺋﻟزﯨ ۋەﺋدﺗھ دﯨﺴ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ « .
] ﺑﯘﺧﺎرﯨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 589،
 -4ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ دۇﺋﺎﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﮔر ﺳﮬﯩﻴﮫ دەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ﻣﺧﺴﯘس دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،
ﺋﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
 -5ﺋزان ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ دﯨﯩﻨﯩﺪەك دﯨﻴﯩﺸﯩﯩﺰ ﺳﯜﻧﻨت  ،ﻟﯩﯩﻦ  :ﮬﻳﻴ
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ﺋﻟﺳﺴﻻھ  ،ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ ﺳزﯨﺪە  ،ﻻﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ دەﻳﺴﯩﺰ .
ﺋﯘﻣر ﺑﯩﻦ ﺧﺗﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﻣﯘﺋززﯨﻦ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯨﻧﺪە  ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ :
ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻻھ دﯨﻧﺪە  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻻھ دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەر رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
دﯨﻧﺪە  ،ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەر رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ  :ﮬﻳﻴ ﺋﻟﺳﺴﻻھ دﯨﻧﺪە  ،ﻻﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ
ﺑﯩﻠﻼھ دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ  :ﮬﻳﻴ ﺋﻟل ﻓﻻھ دﯨﻧﺪە  ،ﻻﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻛﺒر دﯨﻧﺪە ،اﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯨﺴ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ  :ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ دﯨﻧﺪە  ،ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ دﯨﺴ ، ﭼﯩﻦ
ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ دﯨﺴ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ  ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 385 ،
 -6ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  :ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﻧ ﺋزاﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳزﻟرﻧ ﺗﻛﺮارﻻش
ﻣﯘﺳﺘﮬپ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﺘﮬپ دەپ ﻗﺎرﯨﻤﯩﺪى  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻘﺎﻣت ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﻛﺮارﻻش
ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﮬدﯨﻴﺲ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا  :ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﯩﻢ "ﻓﺗﯩﯟاﻻردا)  ،" (2136ۋە ﭘﯧﺸﯩﯟا
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ" ﺷرﮬ ﻣﯘﻣﺘﯩﺌﯧﺪا) ." (284
ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى  :ﻣﯘﺋززﯨﻦ  :ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ دﯨﻧﺪە  ،ﺋﻗﺎﻣ ﮬﻟﻼھ ۋە ﺋداﻣﮬﻟﻼھ دﯨﻴﯩﺶ  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬﻗﺘ
ﻛﻟن ﮬدﯨﻴﺲ ﺋﺎﺟﯩﺰ .
ﺋﺑﯘ ﺋﯘﻣﺎﻣ ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑزى ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ" : ، 
ﺑﯩﻼل ﺋﯩﻘﺎﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻗد ﻗﺎﻣﺗﯩﺲ ﺳﻻھ دﯨﻧﺪە  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( :ﺋﻗﺎﻣ ﮬﻟﻼھ ۋە ﺋداﻣﮬﻟﻼھ دﯨﺪى  .ۋە ﺋﯩﻘﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪى ﻳرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻣرﻧﯩﯔ ﺋزان ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﮬدﯨﻴﺴﯩ
ﺋﻮﺧﺸﺎش دﯨﺪى  ] .ﺋﯘﻧ ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  . 528 ،ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﮬﺎﻓﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﮬﺟر " اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ " ) / 1
. ( 211دە ﺋﺎﺟﯩﺰ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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