 ‐ 234187ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋز ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﻣﻟ دەﻟﯩﻞ‐ﭘﺎﻛﯩﺘﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺷﮬﺮﯨﻤﯩﺰدە ﻧﺎﻣﺎز ۋاﺧﺘﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﺘ ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘت
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۇق ،ﺋڭ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﻨ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘش) ،ﻳﻧ ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ۋاﺧﺘ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋت ﺑﯘرۇن ﺋزەن ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ( ﺑﯩﺰ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻧﭘﻠ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋزاﻧﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺑﺎﻣﺪاﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ،ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻳﯩﻤﯩﺰﮔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪﯨ
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟.
 -2ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە :ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﺑﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺴﯩﻠر ،ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪە
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﻼرﭼ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋز ۋاﺧﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻧﭘﻠ ﻗﯩﻠﯩﻼر دﯨﻴﯩﻠن ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﻧﻧﻠﯩﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟.
-3ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر" :ﺷرﯨﺌت ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﺧﺘ ﻛﯩﺮدى دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا،
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎز دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دەﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﯩﺰدﯨ دەﻟﯩﻞ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
-4ﺑﺎﻣﺪاﺗﻘﺎ ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻗﺎراش ﻗﺎﻳﺴ؟ ،ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯘق ۋاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻳﻮرﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻤﯘ ﻳﺎﻛ
ﺷرﻗﺘﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻠﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺧﺘ ﺑﺎرﻣﯘ؟.
-5ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ،ﺑﯩﺰﮔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ:
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺰﮔ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎردەم ﺑرﺳﯘن ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑرﯨت ﺑرﺳﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪۇرەﮬﻤﺎن ﺑرراﻛﻘﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺳﯘﺋﺎﻟﺪا
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋاﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻛﯩﺘﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ۋە ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘرۇﺷﻠﯩﺮى
ﺗﻮﻏﺮا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﭘﻗت ﺋز ﻗﺎرﯨﺸ‐
ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻣﻟ دەﻟﯩﻞ‐ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﺴﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ".
ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺑﺎﻣﺪات ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋت دەرﮬﺎل ﮬرﯨﺗ
ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺧﺎﺗﺎ ﺑﯩﯩﺘن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐93160ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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