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  ر مردوو سه خری نوژكردن له

  

تی  حمه ڕه(   ی شخ عبدالعزیز بن باز كراوه ئاڕاسته  م پرسیاره هئ

 ) :خوای ل بت

ر پنج مردوو كرد، ئایا  سه له جارك نوژی  پیاوك به : پرسیار 

و  گات، یان خری ئه ك خری قیراطیكی ده موو مردوویه بۆ ھه

  وره كان؟ خوای گه ك مردووه نه  كانه ی نوژه ژماره به  قیراطه

  .  وه پاداشتی خرتان بداته

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه : م  وه

رانی  یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

  .  تایه تا ھه ھه

كانیشی  كان خری قیراطه ی مردووه ژماره  ین به كه ئومد ده

) له عــلیه وــسلمصلی اــلــ( رــیــ خــواــ  مــبه پــغه  بــگاتــ،ــ چــونــكه

ومن تبعها ح� تدفن فله  ،ة فله ق�اطمن ص� � جناز« : تی  رموویه فه



 

4 

بابا فضل الصالة على ،  رواه مسلم في الجنائز   [  » ق�اطان 

ك  ر مردوویه سه سك نوژ له ركه هھ:  واتا ]  -٩٤٦-برقم ، الجنازة

سك  ر كه ھه  گات، وه ی قیراطك خری ده ھنده  وه ئه بكات

جه نی  ه شو ز بكه كه نا هو شی  و تا به ت  ه كو  د ك  ت  خا سپر

  .گات ی دوو قیراط خری ده ھنده

موویان  ر ھه ھاتوون ھه  وه یه م باره شی له رموودانه و فه ئه

له الله ده ه ت  ه  و كه كه د ه  به  ن  ر ما ه ژ و و د مر خری  ی  ن  كا

ر  سه سك نوژی له ركه ھه  گات، جا بۆیه كانیشی ده یراطهق

  نوسرت، وه ی قیراطگ خری بۆ ده ھنده  وه ك كرد ئه مردوویه

خاكیان سپارد،  كو به وت تاوه ك كه یه نازه سك شوین جه ركه ھه

ر  سه سك نوژی له ركه ھه  گات، وه خری قیراطكی تری ده

خاكیان  كو به وت تاوه شونیشی كه ك كرد و پاشان یه نازه جه

نوسرت الی خوای  ی دوو قیراط خری بۆ ده ھنده  وه سپارد، ئه

بۆ   ردگاره روه وپه  وره خوای گه  یم ره زڵ و كه ش فه مه ، ئه وره گه

و  ، ئه وره ین سوپاس وستاییش بۆ خوای گه ده  كانی، بۆیه نده به
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،  ردگاركی تر نییه روه و و پهرسترا و ھیچ په له  جگه  ی كه خوایه

  ..موان بیت  نای ھه ش پشت وپه وره خوای گه

دا  كه رمووده ی فه درژه  ك له وه:  قیراط   ست له به مه : تبینی 

صلی الله علیه ( ری خودایان پرسی  مبه پغه  ، و له باسكراوه

موو  ھه:  رمووی  مدا فه وه ویش له ؟ ئه  ئایا قیراط چیه)  وسلم

  ..بت  ی كوی ئوحود ده ندازه ئه  طك بهقیرا

رــزــ عــبد اــلــعزیــز بــن بــاز  بــه  سایــتی شخی پــایــه:   رــچــاوــهــ سه
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