 ‐ 210590ﻛﯘﺳﯘپ )ﺋﺎي ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز( ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻛﯘﺳﯘپ )ﺋﺎي ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز( ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺑ ﻣﺳﺌﯘد ﺋﻟﺌﻧﺴﺎرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ:ﻗﯘﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺋﺎي ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯩﺪۇ،ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻟﯜﻣ ﺑﯩﻠن ﺗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﻛﯘن‐ﺋﺎي ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﻛرﺳﯕﻼر دەرﮬﺎل ﺋﯘ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1041 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-912 ﮬدﯨﺲ .ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺗﯩﯩﺴﺘﯩﻨ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن[.
ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯜن ﺗﯘﺗﯘﻟﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮدى،ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘردى ،ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ،رۇﻛﯘدا ۋە
ﺳﺟﺪﯨﺪە ﺋﯘزۇن ﺗﯘردى ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯘزۇن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰ ﻛرۈپ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻧﻤن،
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻧ ﺋۋەﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸ ﺋﻟﯜﻣ ﻳﺎﻛ
دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﻛﯜن‐ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﻛرﺳﯕﻼر دەرﮬﺎل ﺋﯘ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﻼر ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﻼر] «.ﺑﯘﺧﺎرى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1059 ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-912 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯘﺳﯘپ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ:
ﺋﯩﻤﺎم ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺋﯘزۇﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇن رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘرﯨﺪۇ ۋە ﺳﻣﯩﺌﻟﻼﮬﯘ ﻟﯩﻤن ﮬﻣﯩﺪە،
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)رەﺑﺒﻧﺎ ۋەﻟﻛﻟﮭﻣﺪۇ( دەﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘزۇن ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘ دەﺳﻠﭘ ﻗﯩﺮاﺋﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯩﺴﻘﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،رۇﻛﯘﻧ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ دەﺳﻠﭘ رۇﻛﯘدﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈپ :ﺳﻣﯩﺌﻟﻼﮬﯘ ﻟﯩﻤن ﮬﻣﯩﺪە ،رەﺑﺒﻧﺎ ۋەﻟﻛﻟﮭﻣﺪۇ دەپ ﺋﯘزۇن ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩ
ﺳﺟﺪﯨﻨ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩ ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯩ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رۇﻛﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺗﺘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺗﺘ ﺋﯘزۇن
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺷﮬﮭﯘت ﺋﻮﻗﯘپ ،دۇرۇد ﺋﻮﻗﯘپ ،دۇﺋﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ] .ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣﻧﯩﯔ" :ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ"
-3ﺗﻮم -323ﺑﺗ ،ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ" :ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ" ‐ 5ﺗﻮم -48ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛﯜن
ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺳﭽﯩﺘ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘردى ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺳپ ﺗﯜزدى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺘ ،ﺋﯘزۇن ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯘزۇن رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻣﯩﺌﻟﻼﮬﯘ ﻟﯩﻤن ﮬﻣﯩﺪە دەپ رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘردى ،ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﯩﺮاﺋﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘزۇن
ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رۇﻛﯘدﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘزۇن رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻣﯩﺌﻟﻼﮬﯘ ﻟﯩﻤن ﮬﻣﯩﺪە،
رەﺑﺒﻧﺎ ۋەﻟﻛﻟﮭﻣﺪۇ دﯦﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻧﭽ رەﻛﺗﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﺪى ،ﺗت رۇﻛﯘ
ۋە ﺗت ﺳﺟﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪى] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1064 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ‐رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2129 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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