 ‐ 21519ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺷرﺗﻠر ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ" :ﺋﯩﺒﺎدەت )ﺳۋەپ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ( ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ۋە ﺷرﯨﺌت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ
رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣۋﻟﯘت
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ .رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ  -27ﻛﯧﭽﯩﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯩﺮاﺟﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯦن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﺗﯜزۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺷرﯨﺌﺗ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟردۇر .ﭼﯜﻧ:
-1ﺗﺎرﯨﺨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -27ﻛﯜﻧ ﻣﯩﺮاﺟﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﯩﻐﺎن .ﺑﯩﺰدە ﮬدﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
-27ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻣﯩﺮاﺟﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﮬرﯨﭙﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ۋە ﺳﺎﻏﻼم
ﺧۋەرﻟر ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﺴﻨﺎدﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺋﻟﯟەﺗﺘ.
-2ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -27ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻣﯩﺮاﺟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﺑﺎﻳﺮام
ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﺧﺎس ﺋﯩﺒﺎدەت ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﮬﻗﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر؟ ،ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣدﯨﻨﯩ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪە ﺋﻧﺴﺎرﯨﻴﻼر ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻨ ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻨ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜﻧ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺑردى دەپ ﺋﯘﻻرﻏﺎ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺑﺎﻳﺮام دەپ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑرﮔن ﻛﯜﻧﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺑﺎﻳﺮام
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ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﯜچ ﺑﺎﻳﺮام ﺑﻮﻟﯘپ ،روزا ﮬﯧﻴﺖ ،ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ۋە
ﮬﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﺮام ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -27ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻣﯩﺮاﺟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﯧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ زور ،ﻗﻟﯩﺒﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻟﺒﯩﺪە
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎز ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩ ﺋﯘزۇن داۋام ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭙﻼ دەرد‐ﺋﻟم ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ،ﮬﺳﺮەت ﭼﯧﯩﺪۇ،
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﺧﺗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﻚ رﯨﺴﺎﻟﯩﺘﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ‐ﺗﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺪﺋﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن
دﯦﻧﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :اﻟْﻴﻮم اﻛﻤﻠْﺖ ﻟَﻢ دِﻳﻨَﻢ واﺗْﻤﻤﺖ ﻋﻠَﻴﻢ ﻧﻌﻤﺘ ورﺿﻴﺖ ﻟَﻢ اﺳَم
دِﻳﻨًﺎ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯜﮔﯜن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼرﻧ ﭘﯜﺗﯜن ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼر
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ] .ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯩﺪە -3ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺟﺑﻠﯩﻨرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺶ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﮔﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻧﯘرﻏﯘن ﭘرز‐ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺳل ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﻧ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -27
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯩﺮاﺟﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯧﭽ دەپ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﺗﯜزۈش ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺷرﯨﺌت ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳۋەپ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەت )ﺗﯜر ﺟﮬﺗﺘﯩﻤﯘ( ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن:ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎت ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸ .ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﺎت ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯜرى ﺟﮬﺗﺘ ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ دﯦن ﭼﺎرۋﯨﻼردﯨﻦ ﻗﻮي ،ﻛﺎﻻ ۋە ﺗﮔﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەت )ﻣﯩﻘﺪار ﺟﮬﺗﺘﯩﻤﯘ( ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘرزﯨﻨ ﺋﺎﻟﺘ رەﻛت ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻳﺎق ،ﮬرﮔﯩﺰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻣﯩﻘﺪار ﺟﮬﺗﺘ ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن
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ﺋﻣس.ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘرز ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ ،ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯦن ﺳزﻧ 33 ﺗﯩﻦ
دﯦﻤي 35ﺗﯩﻦ دﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺟﺎۋاپ :ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﮔر ﭘرز ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺳزﻧ 33 ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ دﯦﻴﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺳﺎﻧﻐﺎ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ زﯨﻴﯩﻨ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ  33ﻗﯧﺘﯩﻢ دﯦﻴﯩﺸﻨ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﯨﯩﺰ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەت )ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺟﮬﺗﺘ (ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرى،
ﻣﯩﻘﺪارى ۋە ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺟﮬﺗﺘ ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗرەت ﺋﺎﻟﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن
ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗرﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺟﺎۋاپ :ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺟﮬﺗﺘ ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ
ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەت )ۋاﻗﯩﺖ ﺟﮬﺗﺘ (ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ راﻣﯩﺰان
روزﯨﺴﯩﻨ ﺷﺋﺒﺎن ﻳﺎﻛ ﺷۋۋاﻟﺪا )ﺑﺎرات ﺋﯧﻴ ﻳﺎﻛ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﺋﯧﻴﯩﺪا( ﺗﯘﺗﯩﺪﯨن ،ﻳﺎﻛ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨن ،ﻳﺎﻛ ﮬر ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﻳﺗﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨن ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋاﻗﺘ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬر ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﻳﺗﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋاﻗﺘ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﺳﺘن ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزۈۋەﺗﺴ ،ﮔرﭼ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻳردە ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﺎر ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺴۋەﺑﺴﯩﺰ ۋە ﺋزرﯨﺴﯩﺰ ۋاﻗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎي ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزۈۋﯦﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەت )ﺋﻮرۇن ﺟﮬﺗﺘ (ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﻣﯘزدەﻟﯩﭙﯩﺪە ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌت ﺑﯧﯩﺘن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳردە
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ﺗﯘرۇﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺘﯩﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋي ﺋﯩﺘﯩﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺋﻣس.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺳﭽﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩ ﭼﯧﺪﯨﺮ ﺗﯩﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرۈپ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﭼﯧﺪﯨﺮﻧ ﺑﯘزۇۋﯦﺘﯩﭗ ﺋﯩﺘﯩﺎﭘﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻳﺪە ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﺪى ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻳﺪە
ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرۇن ﺟﮬﺗﺘ ﺷرﯨﺌت ﺑﯧﯩﺘن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر.
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻟﺘ ﺳﯜﭘت ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﭘﻗت ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ:
-1ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ.
 -2ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرى.
 -3ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى.
 -4ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى.
 -5ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ.
 -6ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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