 ‐ 299091ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﮔر
ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻣﺪﯨﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﻣﯘﺑﺘﯩﻼ
ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﺑك ﻛپ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﻛﯩﻠﯩﺪۇ ،داﺋﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﻣن ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﻤﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ؟ ،ﻣن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤن ،ﺋﮔر ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻣﻧ
ﻳﺎﻛ ﻣزى ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯧﻠﯩﻤن؟ ﻣن ﮬﭘﺘﯩﺪە ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘﻧﺎﻻﻳﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﻳﺗن ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠرﮔ ﻛﭘﻠپ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ
ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎراپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ۋە ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﺟﻣﻠپ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك.
ﺗرەت ﺗﺎراپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﯧﯩﺘن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
"ﺷرﮬ ﻣﯘﻧﺘﮬﯩﻞ ﺋﯩﺮادات"-1ﺗﻮم —120ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﻣزى ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،داﺋﯩﻢ ﻳل ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺋﻮرۇﻧﻨ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻳﯩﺸ،
ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﺎزﯨﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻧﯩﺠﺎﺳﺗﻨﯩﯔ ﺳﯧﺮﺗﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
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ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
دەﺳﻠﭘﺘ ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ۋە ﻏﯘﺳﻠﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺌﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺗرەﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸ ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﺴ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗرەﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩ
ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر ،ﺗرەت ﺳﺎﻗﻼش ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬب ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ
ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎﻟﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺗﺘﺎب رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮەر ﭘﺎرﭼ ﻻﺗﺎ ﻳﺎﻛ ﻟﯕ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ
ﺳﻧد دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ زۈرۈر ﺋﻣس  ،ﭼﯜﻧ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﯩﺠﺎﺳت
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻻﺗﺎ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺳﻧد دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دەدۇ" :ﻧﯩﺠﺎﺳت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻻﺗﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﮬر
ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﻳﯘﻳﯘش ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺳﮬﻨﯘن :ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ
ﻳﯘﻳﯘش ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ] .ﻣۋاﮬﯩﺒﯘل ﺟﻟﯩﻴﻞ -1ﺗﻮم -143ﺑت[.
ﻧﺎﻣﺎز ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯜﭼﯜن ﺗرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﻠن ﺋﯩ
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ۋە ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-24 "ﺗﻮم -14ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﻤﺎر ۋە ﺧﯘن
ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺟﻣﻠپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ".
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺗرﺗﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
-1ﭘﺎﺧﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﻻﺗﺎ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮراش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧ ﻳﯧﯩﻼش ۋە ﮬر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮرۇﻧﻨ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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-2ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﻮﻳﯘش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﻮﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘش
ﻛﯧﺮەك.
-3ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘش رۇﺧﺴت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻟﯘم ﮬق ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﭙﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
"ﻛﺷﺎﭘﯘل ﻗﯩﻨﺎ"-1ﺗﻮم -102ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﭼﻮﻻق ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﻤﺎرﻻر ﺋزى ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋزﯨ ۋە ﺋزى ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ زەرەر ﻳﺗﯜزﻣﯩن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا
ﮬق ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻨ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺪۇرۇش
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﺎق ﻛﯩﺸﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﻳﺎﻛ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ،
ﺋز ﮬﺎﻟ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن.
ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎدﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﮬق ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺋﯩﺌﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺴﺘﯩﻨﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﺎﮬﺎرەﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻپ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯧﮭﺘﯩﻼم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزى ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯩﺎرﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﮬق ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯘﻳﯘﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺟﯘﻧﺎﺑت ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردا ﺳل ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋزى ﻳﯘﻳﯘش ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺎرﻏﺎ ﻳﯘﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬق ﺑﯧﺮﯨﭗ
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ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﯘﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﭙﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺗﯘرۇپ ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘ
ﺗﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﯘﻳﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺳﯩﺰﮔ ﺳﯘﻧ ﻗﯘﻳﻮپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋۋرﯨﺘﯩﯩﺰﻧ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋۋرەت ﻛﯩﻨﺪﯨﺘﯩﻦ
ﺗﯩﺰﻏﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‐101816 .ۋە  40204ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﻳﯘﻳﯘﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺟﯘﻧﺎﺑت ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر ۋە ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر.
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺟﯘﻧﺎﺑﺗ ﺗﻳﻣﻤﯘم
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪە ﺑﯘﻣﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﮬﻧﭘ ۋە ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ،ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﻳﻣﻤﯘم ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋﺳﻠ ﺑﯩﻠن
ﺋﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺪۇ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳرﻟﯩﺮﯨ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﮬم ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ دەﺳﻠﭘﺘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-21ﺗﻮم -453ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻣﯧﻨﯩﯔ دۈﻣﺒﻣﻨ ﺋﻮﭘﯩﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻣﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﺳﺘ ﺗرەت ﺋﺎﻟﯩﻤن ،ﺑﯩﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯧﮭﺘﯩﻼم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﭘﯩﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن دەپ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﺎﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ﺟﺎۋاﺑﯩﻼرﻧ ﻛﯜﺗﯩﻤن دەپ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﺪا
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﻛﯜﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر«ﺗﻏﺎﺑﯘن ﺳﯜرﯨﺴ-16 ﺋﺎﻳت .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن»:ﻣن ﺳﯩﻠرﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺴم
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎم ﻛﯜﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻼر«] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
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ﺑﯩﻤﺎر ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
وانْ ﻛﻨْﺘُﻢ ﻣﺮﺿ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ او ﺟﺎء اﺣﺪٌ ﻣﻨْﻢ ﻣﻦ اﻟْﻐَﺎﺋﻂ او ﻻﻣﺴﺘُﻢ اﻟﻨّﺴﺎء ﻓَﻠَﻢ ﺗَﺠِﺪُوا ﻣﺎء ﻓَﺘَﻴﻤﻤﻮا ﺻﻌﻴﺪًا ﻃَﻴِﺒﺎ ﻓَﺎﻣﺴﺤﻮا
ﺑِﯘﺟﻮﻫﻢ واﻳﺪِﻳﻢ ﻣﻨْﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ » :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! )ﺳﯩﻠر ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ( ﻧﺎﻣﺎز )ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺗﯘرﻏﯩﻨﯩﻼردا،
ﻳﯜزۈﯕﻼرﻧ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼر ،ﻗﻮﻟﯘﯕﻼرﻧ ﺟﻳﻨﯩﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﻗﻮﺷﯘپ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼر ،ﺑﯧﺸﯩﻼرﻏﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﭘﯘﺗﯘﯕﻼرﻧ ﺋﻮﺷﯘﻗﯘﯕﻼر
ﺑﯩﻠن ﻗﻮﺷﯘپ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼر ،ﺋﮔر ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﻼر )ﻳﻧ ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﯩﻼر( ،ﺋﮔر ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر )ﺳﯘ زﯨﻴﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ،ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ )ﺳﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼر( ،ﻳﺎﻛ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻼر ﮬﺎﺟﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن )ﻳﻧ
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﺪۇرﻏﺎن( ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﻏﯘﺳﻠ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯜﭼﯜن( ﺳﯘ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼر ،ﭘﺎك ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزۈﯕﻼرﻏﺎ ،ﻗﻮﻟﯘﯕﻼرﻏﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،اﷲ ﺳﯩﻠرﮔ ﺳﯩﻠرﮔ
ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ اﷲ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠرﻧ ﭘﺎك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ) ،ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن(
ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺳﯩﻠرﮔ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ«ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜرﯨﺴ-6 ﺋﺎﻳت.
ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﯘﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺗﻳﻣﻤﻤﯘم ﻗﯩﻠﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺑﯩﺰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق" .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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