 ‐ 226100ﺑﺎﻣﺪاﺗﻘﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﺗﯘﺗﻘﺎن روزا ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻘﺎ ﺋزان ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠن راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،روزا ﺗﯘﺗﺘﯘم ،ﺑﯘ روزا ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
 -1ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛرە ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯘﺗﯘش ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن روزا ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرت
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﺎزا روزا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎدا روزا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻣﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﺪەك
ﭘرز روزا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﻧ ﺋﺎدا ﻳﺎﻛ ﻗﺎزا ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻧزﯨﺮ ،ﻛﺎﭘﺎرەت روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن روزﯨﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇدەﻳﺪۇ"] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -109ﺑت[.
ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﺎﻣﺪاﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯘرۇن روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ روزا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﻴﯩﻠن .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-730ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا:
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﭘرز روزﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﻧزر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن روزﯨﻨ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ روزا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﭘﻠ روزا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﺴﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﺴﮭﺎق ﺋﯩﺒﻨ راﮬﯘۋەي ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ.
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-2ﭘرز روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِﺛُﻢ اﺗﻤﻮا اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﻠﱠﻴﻞ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺗﺎﻛ
ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎق ﻳﯩﭙ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ( ﻗدەر ﻳﯕﻼر ،ﺋﯩﭽﯩﻼر ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر.
]ﺳﯜرە ﺑﻗرە -187ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨ :ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرۇﺷ ،ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎدا
روزﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ روزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﻣﯩﻨﯘﺗﻘﺎ ﻗدەر
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﺮاق ﺋزەن ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﻳﺎﻛ ﺑﯘرۇن ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘدى
دەپ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
 ‐66202ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
-3ﮬﺎزﯨﺮﻗ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺋززﯨﻨﻠرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﺎﻟﯧﻨﺪار ۋە ﺳﺎﺋﺗ ﻗﺎراپ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﺎڭ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪا ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘدى دەپ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋزان
ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧن ﻳﺎﻛ روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك،
ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزەن ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ،ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘرۇپ ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤﻛﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﻣﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﭘرز روزﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن روزا ﻳﺎﻛ ﻛﺎﭘﺎرەت روزﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ دەرﮬﺎل ﺗﻮﺧﺘﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِﺛُﻢ اﺗﻤﻮا اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﻠﱠﻴﻞ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺗﺎﻛ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎق ﻳﯩﭙ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ( ﻗدەر ﻳﯕﻼر ،ﺋﯩﭽﯩﻼر ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ
روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -187ﺋﺎﻳت[.
ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ دەرﮬﺎل ﺗﻮﺧﺘﺎش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺗﺎڭ
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ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﻨ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ،ﻳﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋزەن
ﺋﻮﻗﯘﻣﺪۇ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزان ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤي ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﻳپ‐ﺋﯧﭽﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ زﯨﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘم ،ﺷﮬر راﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮك ﭼﯩﺮاﻏﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ
ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛزى ﺑﯩﻠن ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩ ۋە ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺳﺎﺋت‐ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﻟﯧﻨﺪارﻏﺎ ﻗﺎراپ ﺋﯩﺶ ﻛرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن :ﺷﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺷك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ].ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺷﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨ ۋە ﺋﺎﺑﺮوﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرى ۋە
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺋﺷﺮەپ ﺋﺑﺪۇ ﻣﻗﺴﯘدﻧﯩﯔ" :راﻣﯩﺰان ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى  -201ﺑﺗﺘﯩﻦ
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﺎن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزان
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪا دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ،ﺋزاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺳﺘن ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﺋﺳﯩﺮدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻧ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ ﻳﺎﻛ روزا ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎڭ دﯦن ﭼﯩﺮاﻏﺪەك ﺗﯩﺰ ﻳﻮرﯨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر دەﻳﺪﯨن
ﺑﯘ ﺳز ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪا ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋە ﻣن
ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﻣﯩﺴم ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﻤن دﯦﺴ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋزاﻧﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دەرﮬﺎل ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎش ﻛﯧﺮەك ۋە ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺳﯘ ﻳﺎﻛ ﻳﯧﻤك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻳۋەﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻣﻛﺘﯘم ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﻳﯕﻼر‐ﺋﯧﭽﯩﻼر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺗﺎڭ
ﻳﻮرﯨﺪى دﯦﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﻣﻤﺎ ﻛﺎﻟﯧﻨﺪار ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﻛﺎﻟﯩﻨﺪارﻻر ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﻣس ،ﻟﯧﯩﻦ
ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﻛپ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯘﻣﻤﯘل ﻗﯘرا ﻛﺎﻟﯩﻨﺪارى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻣﯘ ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯩﻠن ﺗﯜزۈﻟن ،ﺋﯘﻻر
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ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﻛﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﻛﯜن ﺗﯩﻠﺷﻧﻨﯩﻤﯘ ،ﺋﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﻨﯩﻤﯘ ۋە ﻛﯘن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﻛرﻣﻳﺪۇ".
]"ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ" -1ﺳﺎن -214ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐124608ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺋززﯨﻦ ﺗﺎڭ
ﻳﻮرﯨﺸﯩﻼ ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ دەپ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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