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ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟر ﻗﺎﻳﺴ؟ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘش
ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ۋە ﺗت ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸ) ﻳﻧ روزا
ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ (دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻛﯧﺴل ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ دۇرۇس ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴل
دﯦﯩﻨﯩﻤﯩﺰ:
-1روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر.
-2روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴل ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر.
-3روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﻛپ ﭼﺎرﭼﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر.
 -4ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜردﯨﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -4ﺗﻮم -403ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟر ،روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﮔ :ﻛﯧﺴل ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد :روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺑﯘزۇۋﯦﺘﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ" .ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﯩﺴ ﺋرﻟپ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ) ﻣﺎﻻرﯨﻴﺎ ﻳﺎﻛ ﺟﺎن ﻗﻮﻗﺎق ﻳﺎﻛ ﺑزﮔك( دﯦﻧﺪە،
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد :ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ...دﯦن.
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎدﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨن ﺑﯩﻤﺎرﻻر ﺋﯜﭼﯜن راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي
ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺑﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟاﻟﻼردﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺋﻟﻤﯘﺟﻤﯘئ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -6ﺗﻮم-262ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴل دﯦن :ﻛﯧﺴﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯩﻤﺎرﻏﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش زۆرۈر
ﺋﻣس ،ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻗﯧﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻟ ﺷﺎﻓﯩﺌ
ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪﯨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛپ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﺴﺎ ۋە روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﺑك ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗﺴ ﺋﯘﻧﺪاق
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن".
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔرﭼ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر
ﺋﯜﭼﯜن روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ،ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﺗرەﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻘﺎ رەددﯨﻴ ﺑرﮔن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق] .ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ -6
ﺗﻮم-261ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﻤﺎرﻻر ،زۇﻛﺎم ،ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ،
ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ دﯦﻧﺪەك ﻛﯧﺴﻟر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑزى
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﺳﯜرە ﺑﻗرەدﯨ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ دۇرۇس دەﻳﺪۇ: ،وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او
ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻛﯩﻤ ﻛﯧﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە )ﻳﻧ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ( ﺑﻮﻟﯘپ )ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠر ﺋﯜﭼﯜن( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -185ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ .[ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﯩﻠﻠت ۋە ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯩﻠن دەﻟﯩﻠﻠپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺴﺎق ،ﻛﯧﺴل ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﺋﯩﭽﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﻣﻤﺎ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮬﯧﭻ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﺑﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﭘرزدۇر"] .ﺷرﮬ ﺋﻟﻤﯘﻣﺘﯩ-6 ﺗﻮم-352ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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