 ‐ 1245ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎﻳﻨ ﻛﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎي ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﺳﺎﺋت ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﻨ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﺎۋا
ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرﮔﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ۋە ﻳﯧ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺗﺎﻳﺎﻧﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ﻳﺎﻛ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻼش
ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻮﻗﯘم ﻳﯧ ﺋﺎﻳﻨ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ،ﺋﺎي ﻛرۈش ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺋﯩﻠﻤﯩ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪا راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨ
ﻛرۈش ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺋﯜﭼﯜن ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرۈﺷﻨ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺋﯩﻠﻤﯩ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى ،ﺋﺎﻳﻨ ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ،ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺧﺎﺗﺎ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرﮔﻧﻨﯩﯔ
ۋە زﯨﮭﺎرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﺋﯜﭼﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋاﻗﯩﺘﻨ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﺋﺎي ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن
ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ
راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﺴﯘن] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -185ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺴﺎﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋﻦ اﻫﻠﱠﺔ ۖ ﻗُﻞ ﻫ ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ واﻟْﺤﺞ) ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎي
)ﻳﻧ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ (ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺳﻮرﯨﺸﯩﺪۇ) ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ )ﺗﯩﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺳﻮدا ‐ ﺳﯧﺘﯩﻖ ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ( ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﮬﺟﻨﯩﯔ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ
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ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -189ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر ۋە ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﻼر،ﮬﺎۋا ﺑﯘﻟﯘﺗﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺷﺑﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻛﯜن ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﯕﻼر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎۋا ﺋﻮﭼﯘق ﻛﯜﻧﻠردە ﺋﺎﻳﻨ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﺑﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻛﯜن ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-10 "ﺗﻮم
-100ﺑﺗﺘ :ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻮﺷﻨﺎ ﻳﯘرﺗﻼردا ﺋﺎي ﻛرۈﻟﻧﻠﯩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻮﺷﻨﺎ ﻳﯘرﺗﺘﺎ
ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎي ﻛرۈﻟﻧﻠﯩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺴﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﯘرت ﺋﮬﻠ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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