 ‐ 220933ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﻟﺒﺘﯩﻦ ﻛﭼﯜزۈپ ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪﯨﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎن :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ رەﺑﺒﯩﻴل ﺋزﯨﻢ ۋە ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ رەﺑﺒﯩﻴل ﺋﺋﻼ دﯦن ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﻧﯧﻤ؟ ،ﺑﯘ
ﺳزﻟردە ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﻧ ﺳﺟﺪﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﻘ،
رۇﻛﯘدا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ .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 :ﺗﺳﺒﯩﮭﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻳﯩﺐ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎك دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﮔر "ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ" دﯦﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻛﻼﻳﻤن دﯦن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺳﺒﯩﮭﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ‐170072 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
"ﺋل ﺋزﯨﻢ" دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ" :ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ‐ﺋﯘﻟﯘغ دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﺋل ﺋﺋﻼ" دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋز زاﺗﯩﺪا ۋە ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﯜﻛﺴك ۋە ﺋﺎﻟﯩﺪۇر دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳت ۋە زﯨﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزدا
ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ﺧﺎس ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﮬر ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟر ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺎس ﻣﻧﺎ ۋە ﮬﯧﻤﺗﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇپ ،ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ
ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﻟﯩﺒﻨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﻟﺒﺘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ،ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ﺧﯘﺷﯘدﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭘزﯨﻠت ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
ﭘﻗت ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ﺳزﻟرﻧﯩﻼ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺑﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜك
ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ زﯦﮭﻨ ﭼﯩﭽﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳۋەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﺎﻣﺎزدﯨ
ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣزﻛﯘر ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻧﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :رۇﻛﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻧﺎﻣﺎزﺧﺎن رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،رۇﻛﯘدﯨ ﺳﯜز‐ﮬرﯨﯩﺘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼش ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :رۇﻛﯘدا
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼرﻧ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﯕﻼر .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯧﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ ﮬرﯨﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﺪۇر .ﻳﻧ" ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ رەﺑﺒﯩﻴل ﺋزﯨﻴﻢ" دﯦن ﺳز ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﯘر .ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺸ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻗﻟﺐ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﻟﺒﯩﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،رۇﻛﯘدا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ
ﺋﺎﻏﺰاﻛ ،ﺋﻣﻟﯩ ۋە ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى".[2/ 8
ﺋﯩﺒﻨ رەﺟب رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎن رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺰزەت ،ﭼﻮﯕﻠﯘق ،ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜك ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺧﺎرﻟﯩﻖ ،ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜك ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯔ دﯦﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺋﯜﭼﯜن
رۇﻛﯘدا "ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ رەﺑﺒﯩﻴل ﺋزﯨﻢ" ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا "ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ رەﺑﺒﯩﻴل ﺋﺋﻼ" دﯦﻴﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧ زﯨﻠﺠﺑرۇت ،ۋەﻟﻤﻟﻛﯘت ۋەﻟﯩﺒﯩﺮﻳﺎﺋ ۋەﻟﺌزەﻣ "دەﻳﺘﺘ"] .ﻧﺎﻣﺎزدا
ﺧﯘﺷﯘ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -43-41ﺑت[.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ :ﻣﯘﺷﯘ ﺳزﻟردە ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﺳﺟﺪﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﻘ رۇﻛﯘدا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ‐ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاپ :ﻧﺎﻣﺎزدا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ :ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻗﯩﺮاﺋت‐زﯨﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ۋە ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺷﻘﺎ داﻻﻟت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﯩﺮﻟر ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺋﯩﻨﺴﺎن رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪﯨﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن زﯨﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ،ﻣزﻛﯘر ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧ ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﭼﻛﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﯘرۇۋﯦﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪۇر.
ﺋﯩﻤﺎم ﻏززاﻟ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻠ‐ﻣﯩﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨ ﺋﯧﺴﯩﯩﺰﻏﺎ
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ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﯩﻠن ،ﺋﯘﻗﯘﻏﺎن ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردۇر .ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺳﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪۇر"] ".ﺋﯩﮭﻴﺎﺋﯘﻟﯘﻣﯩﺪدﯨﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -150ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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