 ‐ 21806راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﺪى ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯘﻧﺠ ﻳﯩﻠ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﺪۇم
ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﭘﻗت ﻣﻧ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ روزا ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻣن ﺋزۈﻣﻨ ﺷﯜﺑﮭﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮار ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ.
ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺗﯘﻧﺠ ﻳﯩﻠ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻤﻨ ﺗﻛﺮار ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ
راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ۋە
ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﻣن ﻛﯕﻠﯜﻣﺪە ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺋﯩ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﺎر :ﺑﯩﺮى :روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراش.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺟﯩﻤﺎﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﮬﺎﻟت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ " :ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﺘﺎ ،ﻛﯩﻤ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ
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راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﺎﻛ ﮬﺟﺪە ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﯩﮭﺮاﻣﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﺎﻛ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :رﺑﻨَﺎ  ﺗُﻮاﺧﺬْﻧَﺎ ان ﻧﱠﺴﻴﻨَﺎ
او اﺧْﻄَﺎﻧَﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎزاﻟﯩﻤﯩﺴﻼ] .ﺳﯜرە
ﺑﻗرە -286ﺋﺎﻳت[ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەﻳﺪۇ.
راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤي ،ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟﺗﺘ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻳردە ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎر ،ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋزۈرﻟﯜك ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻨ ﻣس ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﮬﺎرام ﺋﻣس دەپ
ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯩﭽن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎزا
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﺳﯩﺰ ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎرام
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ۋە روزﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى.
ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘﻗﻨﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘق ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ روزا دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻨ ﺗرك
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎي ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎي ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﻟﯩﻢ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻧ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯘﻳﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯘﻳﯘﻧﻐﺎن ۋاﻗﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺗﻧﻠﯩ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﭽرﻟپ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻧ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎي ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﺎي ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ
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ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯩﺰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺳﻮرﯨﻤﺎي ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﭼﯜرۈم ﺳﻮراڭ] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴ.[
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن ‐9446ﻧﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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