 ‐ 221178ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﮬﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﮬﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرى ۋە ﻳﻮﻟ ﺑك ﻛﯕﺮﯨﺪۇر ،ﺋﯘﻧ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻏﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪۇ:
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮﯨﻨﯩﯔ"ﺋﺗﺘرﻏﯩﭗ ۋەﺗﺘرﮬﯩﺐ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬدﯨﺴﻠر ﺳﮬﯩﮫ ﻳﺎﻛ زەﺋﯩﭗ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩﻨﯩﯔ"ﺳﮬﯩﮫ ﺗرﻏﯩﭗ ۋە ﺗرﮬﯩﭗ" ۋە" زەﺋﯩﭗ ﺗرﻏﯩﭗ ۋە ﺗرﮬﯩﭗ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮى.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎﻏﭽﯩﺴ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ "ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟر" ﺑﻟﯩﻤﯩ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت :ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ۋە
ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻣﯩﺴﯟاك ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﭼﺎﺷﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋە ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﺗﺘﯩﻧﻠﯩﻚ‐ﻛﭼﻠﯩﻚ زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘش،
ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘش)ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺋﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ۋە ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﺎﺟﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ۋە ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﻳﯧﻧﺪە ،ﭘرز ﻧﺎﻣﺎزﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر (...ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا
ﻣﯘﺋززﯨﻨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ.
ﮬﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت :ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻛﮬپ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﻮﻗﯘش ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دۇرۇت‐ﺳﺎﻻﻣﻨ ﻛپ ﻳﻮﻟﻼش،
دۈﺷﻧﺒ ۋە ﭘﻳﺸﻧﺒ ﻛﯜﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
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ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت :ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯜچ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﯘ روزﯨﻨ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﯘش
ﻳﻧ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15-14-13ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى روزا ﺗﯘﺗﯘش.
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻣۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘش ،ﺗراۋﯨﮫ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ
ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﯩ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘش ،ﻗﯘدرﯨﺘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر
زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ،راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ
)ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧ (ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ۋە ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻴﯩﻦ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ،زۇﻟﮭﺟﺠ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻣﻟر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻟﺐ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ۋە ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ )ﺑدەﻧ (ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎر :ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻣﯘﺗﻠق ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،ﻣﯘﺗﻠق ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﻣﺮە ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛپ ﻳﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘرﺋﺎن
ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دۇرۇت‐ﺳﺎﻻم ﻳﻮﻟﻼش ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗۋﺑ‐ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘﻻش ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺳﺎﻻﻣﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺧﻼﻗ ﻳﺎﺧﺸ،
ﺗﯩﻠ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘش ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،رازى ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﯩﺸﻧﭻ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﻳﻧ ﺳۋەﺑ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﻣﻟر ﺑﻮﻟﯘپ ﺳۋەب ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﻣﻟر ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :ﻛﯧﺴل ﻳﻮﻗﻼش ،ﺟﯩﻨﺎزﯨﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ،
ﻣﺎﺗﻣ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ،ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﺋﻟﮭﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ دﯦن ﻛﯩﺸﯩ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺳﺎﻻﻣﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش،
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﺗۋﺑ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﻛﯘﺳﯘپ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﺳﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،دەۋاﮔرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﮬﺮەﻣ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋزﯨﻴت ﻳﺗﯜزﻣﺳﻠﯩﻚ،
ﺋزﯨﻴت ۋە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.....
ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺗت ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﺗﺘ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﻨﺎزﯨﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﻛﯧﺴل ﻳﻮﻗﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘ ﺗت
ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ ]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1028 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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