 ‐ 2182ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﻟﭘﺰﯨﻨ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ﻗﺳﺘن ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯩﺮاس ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻳﻴﺎرﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻم ﺗﯩﻠﯩﻤﺳﻠﯩﯩﻤﯩﺰ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰدە
ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﻣﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋرﻟرﻧ ﮬﯧﺴﺎب ﻗﯩﻠﺴﺎق ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋرﻟر %6
ﭘﯩﺮﺳﻧﺘﯩﻤﯘ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎز ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬﻛﯜم ﺑﺎر؟ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻻﻣﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻗﺳﺘن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﺘن ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗن ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋەﻣﯘرﺗد ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻣﮬﻠت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ﺋﮔر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ دﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﺎن ﻣﯘرﺗد دەپ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎزا ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻤ ﺋﯧﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻛﭼﯜرۈم ،رەﮬﻤت‐ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﺮاس ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯩﺮاس ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺧزﯨﻨﯩﺴﯩ ﻏﻧﯩﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﻛپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎز ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎز‐ﻛﭘﻠﯜﻛ
ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ

2/1

ﺋﮬﺪى ﻧﺎﻣﺎزدۇر ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺲ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺴﻨﺎد
ﺑﯩﻠن ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن»:ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] «.ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪﯨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﯘرﺗد
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق‐ﺳل ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻣﮬﻠت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻳﯘپ ،ﻛﯧﭙﻧﻠپ،
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ رەﮬﻤت‐ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﭘﻨ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﯩﺮاس
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ۋە ﻣﯩﺮاس ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە؛ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﺎﺳﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﮬﻛﯜم ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
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