 ‐ 9640ﻛﺷ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﺷ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮەﻣﺴﯩﺰ ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﻛﺷ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗت :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺷرت  :ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻛﺷﻨ ﭘﺎك ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻛﻳن ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻏﯩﻴﺮە ﺑﯩﻦ ﺷﯘﺋﯧﺒﮔ دﯨن ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﺑﻮﻟﺪى ﻗﻮي  ،ﭼﯜﻧ ﻣن ﺋﯘﻻرﻧ ﻣن ﭘﺎك ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﺪە
ﻛﻳن .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺷرت  :ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻛش ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎق ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺋﮔر ﻧﺎﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﺎﻳﯩﻐ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا
ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗن  .ۋە دﯨﺪﯨ ، ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﺋﯘﻻردا ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺠﺎﺳت ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﻐﺎن  ] .ﺋﮬﻤد ﺋﯘﻧ ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯧﻴﯩﺪ
ﺧﯘدرﯨﻴﺪﯨﻦ ﻣﺳﻨﯩﺪﯨﺪە ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  [.ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﺠﺎﺳت ﺑﺎر ﻧﯩﻤﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ۋە ﻳﻧ
ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻧرﺳ ﺳﯜرﺗﯜﻟﺴ ، ﺳﯜرﺗﯜﭼﯩﻨ ﻧﯩﺠﺎﺳت ﺑﯩﻠن ﻣﻳﻨت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺪى دەپ ﻗﺎراﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﯜﭼﯜﻧﭽ ﺷرت :
ﺋﯘ ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘق ﻳﺎﻛ ﻏﯘﺳﻠ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻣس  ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘش  .ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻓﯟان ﺑﯩﻦ ﺋﺳﺴﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬدﯨﻴﺴ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا
ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪا ﺋﯜچ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﻛﺷﯩﻤﯩﺰﻧ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى  .ﻟﯩﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﭼﻮڭ ﺗرەت  ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ۋە
ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﯘق ۋە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘق  ] « .ﺋﯘﻧ ﺋﮬﻤد ﻣﯘﺳﻨدﯨﺪە ﺳﻓﯟان ﺑﯩﻦ ﺋﺳﺴﺎﻟﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن
[  .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﮬدﯨﻴﺲ ﺳۋەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﺎﭘﺎﻛﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرت  ،ﻟﯩﯩﻦ ﭼﻮڭ ﻧﺎﭘﺎﻛﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﺳﯩﮫ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺗﺗﯩﻨﭽ ﺷرت  :ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷ ، ﻳﻧ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ،
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯜچ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز  .ﺋﻟﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﮬدﯨﻴﺴﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن  ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻦ  " :ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻧ ، ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯜچ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻧ
ﺑﻟﯩﻠﯩﺪى  ،ﻳﻧ ﻛﺷ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ  ] " .ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  [ .ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻣﯘددەت ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ  ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩ ﻧﯩﺴﺒﺗن  24ﺳﺎﺋﺗﺘ ، ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ 72 ﺳﺎﺋﺗﺘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ
 .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺳﻳﺸﻣﺒ ﻛﯜﻧ ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﻧﺪى  ،ﮬﻣﺪە ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ )ﻳﻧ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨ (ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪى ،
ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺳﻳﺸﻣﺒ ﻛﯜﻧ ﻛﯧﭽ ﺧﯘﭘﺘن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘدى ﮬﻣﺪە ﺋﯘﺧﻠﯩﺪى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎرﺷﻣﺒ ﻛﯜﻧ ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﻮﭘﺘ
ﮬﻣﺪە زاۋال ۋاﻗﺘ ﺳﺎﺋت  5ﺗ ﭘﺎﻳﭙﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺪى دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣﯘددەت ﭼﺎرﺷﻣﺒ ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩن
ﺳﺎﺋت  5ﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﭘﻳﺸﻣﺒ ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت  5ﻛﯩﭽ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ  .ﻧﺎۋادا ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت  5ﺗﯩﻦ
ﺑﯘرۇن ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎن دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﮫ ﺑﯩﻠن ﭘﻳﺸﻣﺒ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ
ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ  ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ  ،ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا  ،ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘددﯨﺘ ﺗﻮﺷﯘش ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩن  ،ﺑﻟ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩن  .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘددەت
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺴﺎ  ،ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ
ﺑﯘ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠﻠر ﻛرﺳﺗن ﻧرﺳ ، ﮬﻣﺪە ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺷرﯨﺌ دەﻟﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨن  ،ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼ
ﺋﯩ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﯘ ﻛﯜﭼﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘددﯨﺘ ﺗﻮﺷﯘش ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﮬﺎﻟت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻧﺎﻣﺎﻳن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽ ، ﺋﺳﻠ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺷرﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺷ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى  .ﮬﻣﺪە ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺷرﺗﻠرﻣﯘ ﺑﺎر  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺒﻌﺾ آداب وأﺣﺎم اﻟﺴﻔﺮ وﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻴﻦ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ص .14
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