 ‐ 13337ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﻐﯩﺰى ﺑﯩﻠن دەﻣﺪۇ ؟ ﻳﻧ ، ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻨ ، ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ، ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ . ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق دەﻣﺪۇ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴدﯨﻦ :
ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﮔ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪە  ،ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺸ ﻻزﯨﻤﻤﯘ ؟ ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ  ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯨﻴﯩﺶ ﻻزﯨﻤﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘ ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﺗﺎﮬﺎرەت  ،ﻳﺎﻛ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻳﺎﻛ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﻧﺎﻣﺎز ،
روزا  ،زاﻛﺎت  ،ﻛﻓﻔﺎرەت ﺑﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەﻛﻠﯩ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺳزﻟﯩﺸﯩ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺋﻣس  .ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ دﯨﻞ  .ﻧﺎۋادا ﻛﯩﺸ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧ
دﯨﻠﯩﺪﯨﯩ ﻗﺎرﺷ ﺳزﻟپ ﻗﺎﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨ ﺋﻣس  ،دﯨﻠﯩﺪا ﭘﯜﻛﯩﻨ ﮬﯩﺴﺎپ.
ﮬﯩﭽﯩﻢ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﻗﺎرﺷ ﭘﯩﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى  ،ﭘﻗت ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎن  ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﻣزﮬﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧ ﺧﺎﺗﺎ دﯨﺪى  .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻧﯩﻴﺗﻨ
ﺳزﻟش ﻳﺎﺧﺸ)ﻣﯘﺳﺘﮬپ(ﻣﯘ ‐ﺋﻣس ؟ دﯨن ﻣﺳﯩﻠ . ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﺳز ﺑﺎر :
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﻔ ، ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ ، ۋە ﺋﮬﻤد ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬﻣﺮاﻟﯩﺮى  :ﺋﯘ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺳزﻟش
ﻳﺎﺧﺸ دﯨن .
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ  ،ﺋﮬﻤد ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬﻣﺮاﻟﯩﺮى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر  " :ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻐﯩﺰدا ﺳزﻟش ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣس  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ
)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(  ،ﻳﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت  .ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﭽﯩﻤﻨ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺳزﻟﺷ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎن ۋە ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ
ﮬﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻟﻤﯩﻐﺎن  .ﻧﺎۋادا ﺑﯘ ﺑﻟﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪى  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﻟﯩﺮى ﺋﯘﻣﻤت ﮬر ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﯩﺘﺘ " . دﯨن .
ﺑﯘ ﺳز ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا  ،ﺑﻟ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﻐﯩﺰدا دﯨﻴﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻗﯩﻞ ۋە دﯨﻦ ﺟﮬﺗﺘ ﻛﻣﺘﯜﻛﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  :دﯨﻦ ﺟﮬﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
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ﺑﯩﺪﺋت  ،ﺋﻗﯩﻞ ﺟﮬﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯩﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﯘپ  :ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ  ،ﻗﻮﻟﯘﻣﻨ ﺑﯘ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ ، ﻣن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻛﺎﭘﺎم ﺋﺎﻟﯩﻤن  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﭼﺎﻳﻨﺎﻳﻤن  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻳﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﻳﯘﺗﯩﻤن دﯨن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ .
ﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﻘﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﺪى  .ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭙﻤﯘ  ،ﻧﯩﻴت ﺷﻛﯩﻠﻠﻧﻤﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻼر ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎۋازﻟﯩﻖ ﺳزﻟش ۋە ﺋﯘﻧ ﺗﻛﺮارﻻﺷﻨﯩﯔ دﯨﻨﺪا ﺑﻟﯩﻠﻧﻤﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﯩﺮدەك ﻗﻮﺷﯘﻟﺪى  .ﺑﻟ ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺴ ، ﺋﯘ ﺗرﺑﯩﻴﻠﯩﻨﯩﺸ ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺪﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺋﺎۋازﯨﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ دەﺧﻠ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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