 ‐ 272580راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﺗﯩﻠپ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراپ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر ﻣﻳﻠ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎس ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﮬر ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﯘ ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ
ﺑﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟردﯨﻦ :ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎداۋەﺗﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻧﺎﭼﺎر ﺳز ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺟﯧﺪەل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇﺷﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣن روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ،ﻣن روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ دﯦﺴﯘن.
]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1894 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1151 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺎرﺷ ﺗرەﭘ ﮬﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋز ﻣﻧﭙﺋﺗﯩ
ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ.
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﻐﺎ ﻛﺗﯜرۈﻟﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋچ‐ﺋﺎداۋەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ
ﺋﭘﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﮬر ﮬﭘﺘﯩﻨﯩﯔ دۈﺷﻧﺒ ۋە ﭘﻳﺸﻧﺒ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻮﻏﯘرﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎرﯨﺴ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﯘﭼ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼر دەﻳﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2565ﮬدﯨﺲ[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﻛﺴﯩﺰﻛ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗدﯨﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯩ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﺪﯨ ۋاﻗﺘ ﻛﺗﯜرﻟﯜپ ﻛﺗن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﺒﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋچ
ﻛرۈش ﺗﯘﻳﻐﯘﺳ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك"] .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﺮﯨﺸﯩﺶ" -36ﺑﻟﯜم[.
راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎق ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﭘﯘﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘش ،زۇﻟﯘﻣﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش،
زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﺷﻛﺴﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﻮزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﻣﯘﺷﯘ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻟﯘغ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﭘﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زۇﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدا ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺷﺎرﯨﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﭘﺳﯩﻠﺪە ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﭘﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ۋە
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﺘ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮق ،ﻳﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

2/2

