 ‐ 133036ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﻤﺎن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭘﻗت ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻼ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮق ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ۋە ﺗرﺑﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زات
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﺟﯩﻨﻼرﻏﺎ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﮬق ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ دﯨﻨﺪا ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼردﯨﻨﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺧۋەر ﺑرﮔن ﺟﻧﻨت ،دوزاخ ،ﭘﯩﻠﺴﯩﺮات ،ﺗﺎرازا
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻏﻳﺒ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ" .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﻣﺋﺒﯘد ﺑرﮬق
ﻳﻮق ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ "دﯦن ﺷﺎﮬﺎدەت ﺳزﯨﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋە دﯨﻨﺪا
ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴت
ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﺘﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺗرك ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻛﯘﻓﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ زاﻛﺎت ،روزا ،ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ زۆرۈر دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯧﻠﯩﺪﯨﻴﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل
ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻣزﻛﯘر ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﻗﺎراﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻣس ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺟﯩﺰ
دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻤﺎن زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎن ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨت ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ۋە
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪۇ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﻳﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر )ﺑﯘ
ﺳز ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻛزﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ(.
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زاﻛﺎت ،روزا ۋە ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻧﺎﻗﯩﺲ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .زاﻛﺎت ،روزا ۋە ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ﻛز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن دﯨﻨﺴﯩﺰﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﺎﻣﺎزدۇر ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻛﯘﻓﯩﺮ ۋە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺋرﻟرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ ﺳزى ﺗﯘﮔﯩﺪى.
ﺧﯘﻻﺳ) :ﺑﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻤﺎن داۋاﺳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻗﻟﺒﯩﻤﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ﺑﺎر دﯦﻴﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﯧﭻ ﺋﮬﻤﯩﻴﯩﺘ ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﻗﻟﺒﺘﯩ ﺋﯩﻤﺎن ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻨ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻴﻟﻤﯩﺴ ،ﻣزﻛﯘر ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺋز روﻟﯩﻨ ﺟﺎرى
ﻗﯩﻠﺪۇراﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‐ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(.
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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