 ‐ 192428ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ﺧﯘددى ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋﺎدا روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﻨﯩﯔ زۆرۈر
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑزى ﻧﭘﻠ روزﯨﻼرﻧ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘش
ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﻨ ﺋزﮔرﺗﺴم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺋزﮔرﺗﺴ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﻧ ﻣن ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﭘﻠ
روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺑﯘﻧ ﻗﺎزا روزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋزﮔرﺗﺴم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﭘﻠ روزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎزا روزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﻗﺎزا روزﯨﻤﯘ ﺋﺎدا روزﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ روزا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-730 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا
ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ:
راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ﻳﺎﻛ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﻧزﯨﺮ روزﯨﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ روزﯨﻼرﻧ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻧﭘﻠ روزا ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯘ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﺴﮭﺎق ﺋﯩﺒﻨ راﮬﯩﯟەي ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ،ﻗﺎزا روزا ،ﻛﺎﭘﺎرەت روزﯨﺴ ،ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘﯩﺪﻳﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن
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ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن روزﯨﻼرﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق".
]"ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -6ﺗﻮم -289ﺑت .ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -3ﺗﻮم -26ﺑﺗ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺳﯘﻳﯘﺗﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﺌﺷﺒﺎھ ۋەﻧﻨزاﺋﯩﺮ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -37ﺑﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﯜزۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻤﯩﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
روزا ﻧﭘﻠ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻗﺎزا روزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧ روزﯨﻨ ﻧﭘﻠ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﯘﻧ ﻗﺎزا روزﯨﻐﺎ ﺋزﮔرﺗﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﺪە ۋاﺟﯩﭗ
روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﭘرز روزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﻣﻟر ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﺪە ﻧﭘﻠ
روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن دەﺳﻠﭘﺘ ﻣﯘﺗﻠق روزﯨﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ روزﯨﻐﺎ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
 ‐39689ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯧﻠﯩ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ،
ﺑﻟ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻧﭘﻠ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن روزﯨﻼرﻧ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﺎر ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
راﻣﯩﺰان ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﺎزا روزﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﺗﻘﯘدەك ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺷۋۋال
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ ﺑﺎر ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ روزﯨﻨ
ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺷۋۋاﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن
‐39328-41901ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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