 ‐ 12675راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑك ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴﯩﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺑﯩﺮ ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ
ﺷﺎﮬﺎدەت )ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ( ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎس ،ﻛﯩﻤ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﯘ ﺋﺎدەم
ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛزﮔ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳل ﻗﺎراپ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨن ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ دﯦن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺎﻟﺪاﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﭘﻗت راﻣﺰاﻧﺪﯨﻼ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻧﯧﻤﯩﺪﯦن ﺋﺳ ﮬ! 
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋڭ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻛﺎﻓﯩﺮ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن ،ﺋﯘﻻر ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن دەﻟﯩﻠﻠﻳﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﮬﺪە)ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﮔﻤﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠ (ﻧﺎﻣﺎزدۇر ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﺗﺴ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤد) ،(22428ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ،(2621)ﻧﺳﺎﺋﯩ ،(431)ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ (1079)ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﯘرەﻳﺪە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺴﻨﺎد
ﺑﯩﻠن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸ ﺋﯩﺴﻼم ،ﺗﯜۋرۈﻛ ﻧﺎﻣﺎز ،ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭼﻮﻗﻘﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺋﯩﻤﺎم
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ،(2616)ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺶ
ﻳﺎﻛ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ) (82دﯦن ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﺳزﻟﻧن
ﮬدﯨﺴﻠر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛﭘﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﮔ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ رەﮬﻤت‐ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ۋە ﭘﺗﯩﯟا ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﮬﻳﺌﺗﻠﯩﺮى ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-10 ﺗﻮم -140ﺑت .
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ﺗﯘﮔﯩﺪى.
)ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎي زاﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ روﮬﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ ،راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﻣﻧﯩﯟى
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠ راﻣﯩﺰاﻧﻐﯩﭽ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻗﯩﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﻧﯧﻤت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﻨﺴﺎن راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻛﯘرﺳﻨ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋرﻧك ﻗﯩﻠﯩﭗ ،راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺗﻮﻧﯩﻐﺎن ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ ﻻزﯨﻢ .راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا
ﭼﯩﯩﻨﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﻠﯩﺸ ،روزا ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻛﺴﯩﭽ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻼ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤ
ﺑﯩﻠن روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﮬﺎﻟﺪا راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ۋاي...ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺋﻣس ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﺷ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻧﯧﻤ دﯦن ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ۋە ﺷﭘﻘﺗﻠﯩﻚ ﮬ! 
روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﻣﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯘﺳﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﻤﺎن ﻧﯘرى ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺰەﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻛﯜﺗن ﺗﻗززاﺳ ۋە روزﯨﻨﯩﯔ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر‐.ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(
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