 ‐ 248750ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎرﻣﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻗﺎزا ۋە ﻗدەر ﺑﺎﺑﯩﺪا ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﺎر دەﻳﺪۇ ،ﺑزى
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزاﻧ ﺗﻗﺪﯨﺮ دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزا ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﻣس دەﻳﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﭼﻠﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎراش ﺑﺎرﻣﯘ؟ ،ﺋﮔر ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﻧﯧﻤ؟ ،ﻗﺎزا ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﻳﺎﻛ ﺗﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەرﻧ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﭼﻠﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺑزى ﻟﯘﻏﺗﺸﯘﻧﺎش ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻗﺪﯨﺮﻧ ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﭘﻳﺮۇز ﺋﺎﺑﺎدﯨﻴﻨﯩﯔ "ﺋﻟﻘﺎﻣﯘس ﺋﻟﻤﯘﮬﯩﺖ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑ-591 ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن :ﻗﺎزا ۋە ﮬﻛﯜﻣﺪۇر".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﯧﻤ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯘ ﻗﺎزا ۋە
ﺑﯘ ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ" .ﺷﻳﺦ ﺑﯩﻦ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
http://www.binbaz.org.sa/noor/1480
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺴﺎ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزا ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى.
ﻗﺎزا :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤ ۋە ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻛﻤﯩﺪۇر.
ﺗﻗﺪﯨﺮ :ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻤ ۋە ﮬﻛﻤﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.

5/1

ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﯘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -11ﺗﻮم -477ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗﺎزا
دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﮬﻛﻤﯩﺪۇر ،ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن :ﺋﺎﺷﯘ ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﺧﭽﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر".
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇن -11ﺗﻮم -149ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﺎزا دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﮬﻛﻤﯩﺪۇر .ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ:
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻠ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر".
ﺋﯩﻤﺎم ﺟﯘرﺟﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﺗﺘﺋﺮﯨﻴﻔﺎت" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -174ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن :ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﮬﻛﻤﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪۇر ،ﻗﺎزا دﯦن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ".
ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق :ﻗﺎزا :ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣۋﺟﯘداﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻟۋﮬﯘل ﻣﮬﭙﯘزدا ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪۇر .ﺗﻗﺪﯨﺮ
ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻣۋﺟﯘداﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺘﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ رﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر".
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﻗﺪﯨﺮﻧ ﻗﺎزادﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺗﻗﺪﯨﺮﻧ :ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﮬﻛﯜم دﯦﺴ ،ﻗﺎزاﻧ :ۋاﻗﯩﺌﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى.
ﺋرراﻏﯩﭗ ﺋﻟﺌﯩﺴﭙﺎﮬﺎﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋل ﻣﯘﭘﺮﯨﺪات" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -675ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗدەردﯨﻦ
ﺧﺎﺳﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﺎزا دﯦن ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪۇ ،ﻗدەر دﯦن ﺗﻗﺪﯨﺮ ،ﻗﺎزا دﯦن :ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯜزۈﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر".
ﻳﻧ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن ۋەزﻧﯩﻨ ﺟﯩﻼﺷﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻻﻧﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ،ﻗﺎزا دﯦن ﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا دﯦن .ﺋﯘﻻر
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزﯨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن﴿ :وﻛﺎنَ اﻣﺮا ﻣﻘْﻀﻴﺎ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﺘﯘر] .ﺳﯜرە ﻣرﻳم -21ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﺎنَ ﻋﻠَ رﺑِﻚَ ﺣﺘْﻤﺎ ﻣﻘْﻀﻴﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋزﮔرﻣس ﮬﻛﻤﯩﺪۇر ]ﺳﯜرە
ﻣرﻳم -71ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗُﻀ اﻣﺮ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯩﺸﻼر ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪى] .ﺳﯜرە ﻳﯘﺳﯘپ -41ﺋﺎﻳت[.
ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن) .ﻳﻧ ﺑﯘ
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ﺋﯩﺶ ﻗﺗﺌ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪى(".
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەر ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺴ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺴ ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻣﻧﺎﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ ،دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗدەر دﯦن ﻟﯘﻏﺗﺘ :ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﺎ ﻛﻞ ﺷَء ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎه ﺑِﻘَﺪَرٍﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﻚ ﻳﺎراﺗﺘﯘق] .ﺳﯜرە ﻗﻣر -49
ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻘَﺪَرﻧَﺎ ﻓَﻨﻌﻢ اﻟْﻘَﺎدِرونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺰ )ﺋﯘﻧ ﺋﺎﺑﯩﻤﻧﯩﻴﺪﯨﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ( ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪۇق ،ﺑﯩﺰ )ﺋﯘﻧ ﺋڭ
ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ( ﻧﯧﻤﯩﺪﯦن ﻳﺎﺧﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻤﯩﺰ!] .ﺳﯜرە ﻣﯘرﺳﻻت -23ﺋﺎﻳت[.
ﻗﺎزا دﯦن ﻟﯘﻏﺗﺘ :ﮬﻛﯜم دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎزا ۋە ﻗدەر ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺴ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻟﺴ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻣﻧﯩﺪاش
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯩ ﺳز ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﻣﻧﯩﺴ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎﻳﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮى دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺳزﻟﻧﺴ ،ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋز ﺧﻟﻘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزەﻟﺪە ﺑﯧﯩﺘن ﻧرﺳﯩﺪۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗﺎزا ﺑﻮﻟﺴﺎ:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋز ﺧﻟﻘﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋزﮔرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻛﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﺎزادﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ :ﻗﺎزا دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋز ﺧﻟﻘﯩﺪە ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻧرﺳ ،ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﻛﻟﺴ ،ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﺎزادﯨﻦ ﻣﯘﻗددەم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩ ﻗﺎرﺷ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ :وﺧَﻠَﻖ ﻛﻞ ﺷَء ﻓَﻘَﺪﱠره ﺗَﻘْﺪِﻳﺮا ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ (ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻟﭽﻣﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩﺪى] .ﺳﯜرە ﭘﯘرﻗﺎن -2ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻣﺪۇ؟ دﯦﺴ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺟﺎۋاپ ﺑﺮﯨﻠﯩﺪۇ:
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻨ ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺗرﯨﭙﯩ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺗرﺗﯩﭙﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﺎﻳﺗ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ﭘزﯨﻠﺗﺘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎرۇن ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺗﺎﮬﺎ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪە ﮬﺎرۇن
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﺎﻟْﻘ اﻟﺴﺤﺮةُ ﺳﺠﺪًا ﻗَﺎﻟُﻮا آﻣﻨﱠﺎ
ﺑِﺮب ِﻫﺎرونَ وﻣﻮﺳ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻣﯘﺳﺎ ﮬﺎﺳﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗن ﺳﯧﮭﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ دەم ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻳﯘﺗﯘۋەﺗﺘ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﯧﮭﯩﺮﮔرﻟر ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ :ﮬﺎرۇن ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﺘﯘق دﯦﻴﯩﺸﺘ«.
]ﺳﯜرە ﺗﺎﮬﺎ -70ﺋﺎﻳت[.ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻤﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺗرﯨﭙﯩ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺑﯘ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻟۋزﯨﺪە ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻛﻟﺴ دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺑﯘ ﻳردە ﺑﺎراۋەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى ،دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖ ﻓَﺴﻮﱝ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ )ﻳﻧ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﺷﻛﯩﻠﺪە( ﻗﯩﻠﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺋﻼ -2ﺋﺎﻳت[.
ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن ﺳز ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎراۋەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪە ﻛﻟن .ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺟﺎۋاﺑﻘﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺟﺎۋاپ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩ
ﻳﯩﻘﯩﻨﺪۇر .ﭼﯜﻧ ،ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ )ﻳﻧ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺷﻛﯩﻠﺪە( ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻧﺌﺎﻳﺗ
ﺗﺎﻣﺎﻣن ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻣﺳﯩﻠ ﻳﻮق"] .ﺷرﮬ ﺋﻗﯩﺪەﺗﯘل ۋاﺳﯩﺘﯩﻴ-2 "ﺗﻮم -189ﺑت[.
ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘ ﺑك ﺋﺎﺳﺎن ﻣﺳﯩﻠ ،ﺑﯘﻧ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﺘﺎ زور ﭘﺎﻳﺪا ﻳﻮق ،ﺑﯘﻧ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻣل‐ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻗﺎ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﻮق،
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﯘ ﻟﭘﺰى ﺑﯩﻠن ﻛﻟن
ﺋﻮﭼﯘق ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق .ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﺳﺘﯩﻘﻼﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﻤﺎم ﺧﺗﺘﺎﺑ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ":ﻣﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺳﺴﯘﻧن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -323ﺑﺗﺘ :ﻗدەرﻧ ﺳزﻟپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗدەر دﯦن ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﻟﯩﻠش ،ﻗﺎزا دﯦن ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ دەپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺑﯘ ﺑﺎﺑﺘﯩ ﺳزﻧﯩﯔ
ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴ :ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەر ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ،ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻨ ﺋرۈش ۋە ﺑﯘزۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر".
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ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ﺋﺎل ﺷﻳﺨﺘﯩﻦ :ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﭘرق ﺑﺎر؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﺎزا ﺑﯩﻠن ﻗدەرﻧ ﺑﺎراۋەر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎزا دﯦن ﺗﻗﺪﯨﺮ ،ﺗﻗﺪﯨﺮ دﯦن ﻗﺎزا دەﻳﺪۇ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﻮﻣﯘﻣ ،ﻗﺎزا ﺧﺎس دەﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ ،ﻗﺎزا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻠ
ﺷﺎﺧﭽﯩﻠﯩﺮى دەﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ
ﺗﺳﺘﯩﻘﻼش زۆرۈردۇر" .ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪىhttp://mufti.af.org.sa/node/3687 .
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇرەﮬﻤﺎن ﻣﮬﻤﯘد ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ،ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ﻧﯘرى ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﺎزا ۋە ﻗدەر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -44ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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