 ‐ 148900ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤﯩن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ "ﺳﭘر ﻧﺎﻣﯩﺰى" ۋە "ﺳﭘردە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑرﮔن
ﺟﺎۋاﺑﯩﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم .ﺑﯩﺰ ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ۋاﺳﺘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇق ،ﺑﯘ
ﺧﯘددى ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﺪا ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﻮراش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺗس ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر .ﻗﯩﺒﻠ
ﻛرﺳﺗﯜﭼﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﻛپ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴك ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺴ ﻳﻟﯜﻧﯜﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻟﺴ ﺷﯘ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺌﺎدە ﻗﯩﻠﺴﺎق
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ﻗﯩﻠﺪى؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق .ﻣﯘﺷﯘ
ﺷرﺗﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇپ ،ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ )ﻳﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ( .ﺑزى
ﮬﺎﻟﺗﻠردە ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻠﯩﺮى ‐65853ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙ دەپ ﺗﻛﯩﺘﻠﯩن
ﺗرەﭘ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻳﯜرۈﺷﺘ
ﻳﺎﻛ ﺳﭘردە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق ،ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺒﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪۇق ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘدى ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﻗﻮﻳﺪى ،ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺒﻠﯩ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﭘﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﻨ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳزﻟپ ﺑرﮔن ﺋﯩﺪۇق ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﺪى
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ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،دﯦﺪى] .دارى ﻗﯘﺗﻨ ،ﮬﺎﻛﯩﻢ ۋە ﺑﻳﮭﻗﯩ رﯨﯟاﻳﯩﺘ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ"ﺋﯩﺮۋاﺋﯘل ﻏﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە )(291ﮬﺳن دﯦن[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺳﭘردە ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺗس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﮬرﻟردە ،ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺷﮬﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﮬردە ﻗﯩﺒﻠﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻗﺎراپ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪۇ"] ".ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر ‐ 10ﺗﻮم -420ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﻳردە ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﺧﺘﯩﺪا ﺑﺎرﻏﺎن ﺟﺎﻳﺪا
ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻳردە ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑزى ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯘﻧ ﺋﮔﻨﯩﺶ ﺑك ﺋﺎﺳﺎن ،ﺑﯘﻧ ﻛﻮﻣﭙﺎس ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﺳﺎﺋت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻧ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎراش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ
زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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